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Apărarea șl dezvoltarea proprie
tății sk',c».iljste au fost și rămîn, în 
permaneriță', o sarcină de cea mai 
mare însemnătate pentru întregul 
aparat de stat și economic, pentru 
toți oamenii muncii din țara noastră. 
Ea constituie un imperativ care a 
fost subliniat în repetate rînduri în 
documentele de partid și de stat. La 
Plenara C.C. al P.C.R.
a.c., tovarășul Nicolae Ccaușescu 
a arătat : „Una dintre 
importante îndatoriri ale partidului 
și statului, ale fiecărui cetățean este 
apărarea avutului obștesc, păstrarea 
integrității patrimoniului nostru so
cialist — singura bază a bunăstării 
materiale, a progresului și civiliza
ției națiunii noastre socialiste".

Este, deci, limpede pentru oricine 
că în domeniul apărării avutului ob
ștesc nu au ce căuta 'superficialitatea, 
toleranța, arbitrarul. Răspunderea 
pentru apărarea integrității avutului 
obștesc este consfințită prii, lege șl, 
în aceste condiții, orice abatere, in
diferent de ce natură ar fi, echiva
lează direct cu nerespectarea rigori
lor legilor în vigoare, înseamnă dau
ne aduse colectivității. Acesta este 
upi^ul punct de vedere sub exigența 
•»«. ia trebuie să fie analizate rezui- 

a tuturor acțiunilor desfășurate 
de întreprinderile și organizațiile so
cialiste pe linia prevenirii, urmăririi 
și recuperării oricăror pagube aduse 
avutului statului, care în țara noas
tră este avutul întregului popor.

O întrebare se pune cu tot mal 
multă pregnanță la ordinea zilei : 
se respectă în fiecare întreprindere 
și organizație socialistă cu strictețe 
legile statului în toate problemele 
privind apărarea avutului obștesc ? 
Este însăși ideea care a străbătut 
ca un fir roșu organizarea unei 
ample acțiuni de control desfășurate 
de Ministerul Finanțelor în colabo
rare cu organele de miliție, procu
ratură șl justiție,' în aproape 600 de 
unități socialiste din diferite sec
toare ale economiei. Centralizarea 
rezultatelor acestei acțiuni ne per
mite să aducem în 
probleme deosebit 
reieșite din control.

Chiar omului mal _ . 
este clar, în linii mari, rolul Impor
tant pe 
riodice 
tionări 
păcate, 
control, 
vede în 
Ignorat 
întreprinderi și 
fiind considerat probabil o simplă 
formalitate. Nici o scuză plauzibilă 
nu au putut formula cei aproape 140 
de conducători de întreprinderi unde 
s-a constatat că au rămas neefec
tuate încă din anul trecut 3 643 de 
inventarieri, la care s-au adăugat 
alte 2 907 neefectuate în semestrul 
I a.c. în peste 150 de Întreprinderi. 
Conducerile acestora, pe bună drep
tate, pot fi întrebate : sub semnul 
cărei responsabilități șl garanții șl-au 
pus semnătura pe documentele care 
ar fl trebuit să oglindească, pînă la 
ultimul bănuț, situația patrimoniului 
respectivelor unități, ca și rezulta
tele activității desfășurate? Aproape 
că nu-ți vine să crezi cum a fost 
posibil ca la întreprinderile agricole 
de stat Oradea și Vadul Ocnei, județul

Sibiu, să rămînă, din anul 1967, ne
efectuate 42 de inventarieri, iar din 
semestrul I a.c. alte 73 de inventa
rieri.

Convingerea noastră este că in
ventarele puteau fi efectuate în ter
menele legale. O demonstrează fap
tul că, la intervenția energică a or
ganelor de control, chiar în timpul 
analizei s-au făcut 577 inventarieri 
restante. Tot în mod operativ s-a e- 
fectuat șl regularizarea unor plusuri 
in gestiuni de peste 6 milioane de lei 
și a unor minusuri de aproape 5,5 
milioane lei, rezultate din inventa
rierile făcute cu mult timp înainte 
și pentru care nu se luaseră măsuri 
de clarificare și de stabilire a răs
punderilor. Este de la sine înțeles că 
numai spiritul scăzut de răspundere 
al acestor conduceri de întreprinderi 
a generat încălcarea unor prevederi 
legale care reglementează strict mo
dalitățile de evidentă și control ale 
gestiunii materiale.

Similar pot fi calificate și cazurile 
de nesocotire a prevederilor unor 
dispoziții legale prin care se stabi
lesc sarcini concrete, încadrate în 
termene, pentru revizuirea situației 
antecedentelor penale ale cadrelor 
ce îndeplinesc funcții de gestionari, 
și se interzice categoric angajarea în 
aceste funcții a celor ce au suferit 
condamnări. Nimic altceva decît ne- 
respectarea flagrantă a acestor dis-

(Continuare în pag. a (II-a)

discuție ctteva 
de importante

puțin avizat ti
care îl au inventarierile pe- 
în asigurarea corectei ges- 
a valorilor materiale. Din 
acest eficace instrument de 
a cărui folosire legea o pre- 
mod expres, continuă să fie 
de numeroase conduceri de 

unități socialiste,

Conferințe ale organizațiilor

Municipiul
Călărașio

Orașul Reghin

Ați avut curiozita
tea să priviți mașină
ria unui ceas-brățară 
ultramodern ? Dila
tați imaginea acestei 
mașinării,, în care nu 
se poate rătăci nici 
măcar umbra unui fir 
de praf, la scara cî- 
torva hectare și ceea 
ce veți obține este 
tabloul real al com
plexului de piroliză al 
Combinatului petro
chimic Pitești. întrea
ga atmosferă 
tul modern 
este dominată 
tul care 
printre retortele 
ginții șerpuind în vo
lume impresionante, 
de efortul a cărui fi
nalitate e punerea în 
mișcare a acestui u- 
riaș orologiu indus
trial. Este, mai ales, 
efortul intelectual tra
dus în calculele dife
ritelor variante și 
chiar în reproiectarea 
soluțiilor optime. To
tul într-o înverșunată 
bătălie cu timpul. Vi
teză pentru timp șl 
timp pentru viteză — 
dicton al epocii noas
tre. cunoaște aici o 
plicare desfășurată 
întreaga partitură 
lucrărilor.

— Ne aflăm — spu
nea unul dintre ingi
nerii șefi ai combina
tului, Ion Cojocaru — 
in plină campanie de 
pregătire a începerii 

. probelor tehnologice. 
In cîteva cuvinte, a- 
ceastă etapă premer
gătoare se rezumă Ia 
„spălarea" utilajelor 
și efectuarea probelor 
mecanice. Complexi
tatea și finețea uti
lajelor cu care este 
dotat complexul, con
dițiile de montare în 
aer liber, pe ploaie, 
pe timp de iarnă, fără 
degradări, sînt comu
ne operațiilor de a- 
samblare a obiective
lor industriale simi-

a- 
pe 

a

lare. Totuși... Să dăm 
un exemplu : aici toa
tă instalația trebuie 
perfect spălată și, mai 
ales, perfect uscată, 
deoarece conținutul de 
apă în viitorul produs 
se măsoară nu în su
timi, cl în... milionimi. 
După cum vedeți, ni
mic spectaculos pen
tru un reportaj.

Nimic spectaculos ? 
Chiar dacă lăsăm de 
o parte parametrii 
perfecțiunii tehnice la 
care trebuie să ajun
gă montajul, nu pu
tem trece cu vederea 
spectaculoasa evoluție 
a oamenilor angrenați 
aici în mecanismul u- 
riașului orologiu in
dustrial. Pentru că, ne 
aflăm în fața unui u- 
nivers fascinant dato
rit, mai ales, experi
enței profesionale pe 
care au adus-o cu ei 
oamenii, chimiști cu 
vechi stagii de mun
că în unitățile petro
chimiei de pe Valea 
Trotușului.

Acest transfer 
personal nu este
tîmplător. . Poartă în 
el semnificația matu
rizării petrochimiei 
românești, maturitate 
imposibil de realizat 
fără dinamica dezvol
tare și diversificare a 
obiectivelor de acest 
gen. Maturizarea de 
care vorbim se află 
condensată nu numai 
în . saltul uriaș produs 
în aceasfă ~ tînără ra
mură, dar în însăși 
biografia slujitorilor 
acestei profesii. Aici 
vîrstele profesionale 
se numără în ani pu
țini și realizări mul
tiple. Biografiile oa
menilor care vor de
servi combinatul înăl
țat pe Platforma din 

-preajma Piteștiului au 
o puternică 'orță de 
generalizare. Iată un 
exemplu. Cu cinci
sprezece ani în urmă,

cînd prelucrarea au
rului negru românesc 
consta doar în rafi
narea lui, pleca spre 
Capitală un adoles
cent din orașul Ro
șiori, cu gîndul de a 
deveni slujitor al u- 
nei bresle de consoli
dată tradiție româ
nească.:. medicina. Dar 
în iureșul prefaceri- 

, lor economice pe care 
le trăia țara, se pe
trece cu el o întîm- 
plare semnificativă : 
un inginer petrolist îl 
convinge să debarce 
pe continentul cu a- 
tîtea cunoscute și ne
cunoscute, cum era a- 
tunci, și cum ■ 
încă, petrochimia, 
douăzeci și unu de 
inginer, la treizeci 
ful complexului 
piroliză, aici, pe plat-, 
forma chimică a Pi- 
teștiului. Redusă la 
cîteva date esențiale, 
această fișă biografi
că a lui Marian Nistor 
sugerează marea forță 
de atracție a petro
chimiei.

Personalul tehnic al 
complexului de piro
liză — ce se află în 
avanpremiera sa in
dustrială — a fost re- 

, crutat de la combina
tul de cauciuc și de 
la rafinăria din orașul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Recomandarea a 
fost dată de expe
riența căpătată la a- 
ceste obiective, unde 
oamenii au trecut cu 
succes examene deci
sive la fazele de mon
taj, la punerea în 
probele tehnologice și 
aducerea la parame
trii proiectați. Apoi, 
acești oameni au ur
cat o nouă treaptă a
Vartan ARACHELIAN

(Continuare în 
pag. a IlI-a)

către cei mai tineri ostași din uni
tățile trupelor de securitate. La 
una din aceste solemnități au luat 
parte tovarășii Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid București, primarul ge
neral al ~ 
membru 
ședințele 
statului, 
riorl din
tulul și comandamentul trupelor de 
securitate.

Capitalei, Ion Stănescu, 
al C.C. al P.C.R., pre- 

Consiliului securității 
generali și ofițeri supe- 
Consiliul securității sta-

★
Inalți, bine făcuți, drepți neclin

tiri ca brazii unei tinere păduri, 
ostașii așteaptă tntr-o emoționantă 
tăcere defilarea drapelului. Și în mo 
mentul în care garda drapelului face 
primii pași prin fața unității alinia
te perfect, un glas puternic, pornit 
din sute de piepturi, însoțește cu 
urate trecerea faldurilor tricolore.

Cu acest unanim și vibrant oma
giu adus culorilor patriei, în care sînt 
înmănuncheate armonios tradițiile de 
luptă ale străbunilor și marile în

In clipa solemnă a |uramîntului militar. Foto : M. Andreescu
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lui militar. E un act solemn, un act 
care consfințește un drept și o în
datorire supreme pentru orice fiu al 
țării : dreptul și datoria de a apăra 
cu arma în mînă independența pa
triei, cuceririle revoluționare ale 
poporului, cauza socialismului și 
păcii.

Cu arma strînsă în mînă, cu pri
virea ațintită înainte, om după om 
rostește cu glas hotărît cuvintele în
cărcate de o fierbinte dragoste și o 
înaltă răspundere față de patria 
noastră. ...„Jur să fiu luptător dîrz, 
cinstit, curajos, disciplinat și vigi
lent... Jur să fiu gata oricînd să 
lupt pentru apărarea patriei mele...".

E un moment în care aceste chi
puri par turnate în bronz, ca și 
cum o daltă nevăzută a săpat in 
ele trăsăturile adinei ale maturită
ții, liniile severe ale dîrzeniei neîn
fricate. Este pragul bărbăției lor, 
clipa în care Eși iau un angajament 
sacru, fac un legămînt pe viață față 
de patrie și popor. Acești ostași sînt 
reprezentanți ai tinerei generații, în 
mîinile lor strălucește metalul unor 
arme moderne, dar imaginea lor ne 
evocă tablouri vechi, zugrăvite în 
basoreliefurile Columnei lui Traian 
și ale Mausoleului de la Mărășești, 
pe monumentele eroilor luptelor 
antifasciste, in versurile lui Emines- 
cu și Alecsandri, în toate acele nemu
ritoare pilde ie vitejie și de nețăr
murită iubire față de pămîntul 
strămoșesc, față de ființa poporului.

Pentru acești ostași contururile 
patriei sînt limpezi și precise, zle 
se confundă cu însăși munca și via
ta lor. „M-am simțit în aceste clipe 
alături de tovarășii mei din fabri
că" — ne-a declarat emoționat sol
datul Nicolae Dumitrache, modelor 
la uzinele „23 August" din Capitală. 
Iar fochistului Vasile Cojoacă, țăra
nului cooperator Ion Bucur și altor 
numeroși ostași, momentul acestui 
legămînt le-a adus în memorie noile 
peisaje industriale ale țării, orizon
turile largi ale satelo' cooperativi- 
cate.

...Solemnitatea se încheie. Cu ochii 
'ițintiți 
■ele de 
statului 
platoul 
bărbați 
roasă din care se degajă o senzație 
de forță și demnitate.

spre drapelul patriei, su- 
ostași din trupele securității 
defilează în pas de front pe 
de instrucție. O pădure de 
tineri, într-o simetrie rigu-

Paul DIACONESCU
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Trăsătura dominantă a dezbaterilor Conferinței 
organizației municipale de partid Călărași a con- 
stituit-o profundul caracter de lucru, căutarea ce
lor mai potrivite modalități pentru ridicarea cali
tativă a muncii de partid. Lucrările conferinței 
au relevat maturitatea politică a organizației muni
cipale de partid în exercitarea rolului ei conducă
tor în toate domeniile vieții social-economice.

Spiritul exigent, de combativitate partinică, a 
fost imprimat lucrărilor conferinței de însăși darea 
de seamă prezentată de tov. Radu Sinișteanxi, 
prim-secretar al comitetului municipal de partid. 
După o prezentare succintă a principalelor obiec
tive care au stat în atenția comitetului municipal 
și a organizațiilor de partid, ca și a rezultatelor 
pozitive obținute de numeroase colective de în
treprinderi, darea de seamă a insistat asupra unor 
neajunsuri care condiționează importantele rămîneri 
în urmă la Combinatul de celuloză și hîrtie, în- 

■ treprinderea de prefabricate din beton și mai cu 
seamă asupra factorilor subiectivi pentru înlătura
rea cărora nu s-a acționat cu promptitudine și 
perseverență, astfel că deficiențele s-au agravat. 
(Aici au o parte substanțială de „contribuție" atît 
Ministerul Industriei Chimice, cît și Ministerul In
dustriei Construcțiilor, care și-au făcut parcă o 
tradiție din neîndeplinirea obligațiilor ce le revin 
ca foruri, tutelare ale celor două unități). A fost 
supusă unei analize critice, argumentate activitatea 
organizaților de partid și conducerilor unor unități 
economice, unde se semnalează persistența neajun
surilor și nu s-a acționat cu suficientă energie pen
tru eliminarea lor.

Desigur, aceste critici sînt îndreptățite. Dar nu
mai constatarea lipsurilor, trecerea lor în revistă 
nu sînt de ajuns. Cum, prin ce mijloace trebuie ac
ționat pentru înlăturarea lor, ce metode se cer fo
losite în acest scpp ?

Iată, de pildă, darea de seamă și unii delegați, 
între care ing. Peneș Crișan, director la I.A.S. Mo- 
delu, au criticat în mod justificat deficiențele în 
realizarea planului la întreprinderea de prefabri
cate din beton, slaba calificare a oamenilor, fluc
tuația forței de muncă, indisciplina în producție. 
Intrucît peste 70 la sută din muncitorii acestei în
treprinderi provin din mediul

In sala de festivități a Casei de cultură s-au des
fășurat lucrările Conferinței organizației orășe
nești de partid Reghin. Atît din darea de seamă pre
zentată de tov. Ioachim Mațiegan, prim-secretar al 
comitetului orășenesc, cît și din discuțiile purtate a 
rezultat că oamenii muncii români, maghiari și 
germani din acest oraș în plină dezvoltare econo
mică și social-culturală, în perioada care a trecut 
de la ultima conferință, sub conducerea organiza
țiilor de partid, au obținut frumoase rezultate în 
realizarea sarcinilor ce le-au revenit. Organizațiile 
din întreprinderi au fost îndrumate să'se orienteze 
în primul rînd spre organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, diversificarea producției indus
triale, ridicarea productivității muncii și rentabili
zarea tuturor întreprinderilor și produselor plani
ficate. Ca urmare a strădaniei muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor din întreprinderile indus
triale ale orașului Reghin, planul producției globale 
pe 10 luni a fost îndeplinit în proporție de 103 la 
sută, iar planul producției marfă vîndută și încasată 
în proporție de 101,4 la sută. Toate întreprinderile 
de stat din oraș și-au îndeplinit planul producției 
globale pe 10 luni.

în același timp însă conferința a cerut să se la 
măsuri eficiente pentru mai buna aprovizionare a 
locurilor de muncă în întreprinderi. Mai mulți de
legați au arătat că organizațiile de partid și con
ducerile întreprinderilor nu s-au preocupat în su
ficientă măsură de problemele financiare ale uni
tăților, rezultatele obținute pe 9 luni fiind cu mult 
sub posibilități. La întreprinderea de industrie lo
cală „Republica", de exemplu, datorită depășirii 
consumurilor specifice, cheltuielile materiale au 
crescut cu 10 lei la 1 000 lei producție • marfă.

— Colectivul întreprinderii noastre este hotărît 
ca șl pe viitor să se integreze în efortul general 
de sporire a eficienței activității economice — a 
spus ing. Emil Moldovan, directorul C.I.L. Ne mai 
despart puține zile de noul an. Va trebui ca din 
prima zi producția să se desfășoare în mod sus
ținut și ritmic. In acest scop s-a întocmit un plan 
amănunțit de măsuri pentru pregătirea întreprin
derii pe perioada de iarnă, de asigurare a stocuri
lor de materii prime, încheierea contractelor cu 
beneficiarii. Sîntem hotărîți să asigurăm în anul 
1969 îmbunătățirea calitativă a activității între
prinderii.

Conferința a analizat cu spirit de răspundere 
căile de îmbunătățire a stilului muncii de partid.

(Continuare în pag. a II-a)

Lorand DEAKI
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® Victorie prestigioasă 

a handbaliștilor români în 
fața echipei Cehoslovaciei, 
campioană mondială.

• Prima Balcaniadă de 
scrimă a confirmat valoa
rea sportivilor români.

® Au fost desemnați noii

campioni naționali de cl 
clocros.

© Meciul de fotbal 
România-Elveția poate fi 
un început de drum (co
mentariu de fotbal).

Alte știri și informații din 
țară și de peste hotare în 
pagina a treia.

Unul din procedeele preferate în atac de handbaliștii noștri : șutul din săritură (fază din meciul de aseară 
România — Cehoslovacia)

Uimitoarea persistență
« a unui

In numărul din 
tembrie a.c. al 
nostru publicam 
intitulat „Autorul abuzu
lui a fost pedepsit, dar a- 
buzul a rămas tabu". Fap
tele relatate erau urmă
toarele : In urmă cu 17 ani, 
în timp ce Aspasia Beres- 
cu, de profesiune laborant- 
radiolog, se afla la servi
ciu, Ene Ion, inspector al 
Oficiului de închiriere, o 
evacuează în mod abuziv 
și tot abuziv, fără nici un 
titlu legal, introduce în ce
le două camere ale aparta
mentului pe Napoleon Cre- 
țu cu părinții. La 19 zile 
după evacuarea Aspasiei ■ 
13., Oficiul de închiriere ? 
fostului raion „30 Decem
brie" repartizează lui N. C. 
apartamentul 
din București, 
nr. 3. Pentru 
șită, E. I. a 
și condamnat 
re, dar abuzul 
existe, continuă să sfideze 
normele juridice și etice 
ale societății noastre : As-

19 sep- 
ziarului 

articolul

Aspasiel B. 
str. Xenopol 
fapta săvîr- 
fost judecat 
la închisoa- 
continuă să

B. locuiește încă 
mp. ai cămarei

In 
de 
a-

pasia 
cei 3 
alimente a fostului său 
partament.

Reintegrarea 
în spațiul din 
ilegal evacuată 
în articol — 
singura modalitate de re
parare a prejudiciului ce 
1 s-a adus acum 17 ani și 
singura modalitate de în
lăturare a ilegalității. „Cei 
17 ani de nedreptate la ca- 

. re a fost supusă A. B. — 
sublinia tov. Florin Dimi- 
triu, procuror-șef adjunct 
al municipiului București, 
se datoresc indiferenței 
condamnabile a unui mă
nunchi de funcționari din 
administrație11.

Discutăm astăzi, la două 
luni de la publicarea ar
ticolului, cu A.B. femeia 
care _de peste 17 ani aș
teaptă să se facă dreptate.

— In ’ chiar ziua de ț9 
septembrie a.c., la numai 
cîteva ore după apariția 
articolului, am fost chema-- 
tă de tovarășul N. Simio-

B.Aspasiei 
care a fost
— se arăta

reprezintă

VENEZUELA

Ecuații

electorale
In ciuda ofensivei stridențelor mu

zicale de import, folclorul muzical 
venezuelean își menține pozițiile. In 
acest sezon este la modă mai ales 
vestita „Gaița", originară din pro
vincia Zulia, ce se execută de gru
puri de țărani cîntăreți. Ei colindă 
satele din jurul lacului Maracaibo, 
înveselindu-le cu melodia acompa
niată de tradiționalele instrumente : 
charrasca, furro și maraca.

Acum, somnul țăranilor din Zulia 
și al tuturor venezuelenilor este ră
vășit nu numai de „Gaița", ci în spe
cial de campania electorală care, în 
aceste zile, se apropie de final. La 
1 decembrie urmează să fie ales 
noul președinte al țării pentru viitorii 
cinci ani și, totodată, 50 de senatori 
și 179 de deputați ai parlamentului 
național. Șase candidați la președin
ție, reprezentînd 13 partide și gru
puri politice, se străduiesc să obțină 
favoarea corpului electoral. Dintre a- 
cestea, partidul guvernamental, „Ac-

CORESPONDENȚA 
DE LA VASILE OROS

abuz
nescu, directorul Direcției 
de spațiu locativ al muni
cipiului București, Și to
varășul Simionescu, îm
preună cu tov. inspector 
Constantin Tomescu, face 
o descindere la fața locu
lui. Sînt impresionați. Tre
buie — zic ei — să fiu re
integrată 
fosta mea

Dar, Ia 
ce numai 
ce abuzul 
fațăzde fosta sa colocatară. 
Scurtu Victoria ? Să fie re
integrată și Scurtu Victoria! 
Indignarea a pătruns, In 
sfîrșit, și în incinta Direc
ției de spațiu locativ a mu
nicipiului București,

— A doua zi am prezen
tat nota cu toate datele 
privind-o pe Scurtu Vic
toria. A treia zi...

A treia zi. sfînta indig
nare nu mai era chiar atît 
de sfîntă ; își pierduse au
reola și se așezase la masa 
tratativelor.

— ...Tovarășul Inspector 
Tomescu mi-a telefonat ia

de urgență în 
locuință.
urma urmei, de 
A. B., de vreme 
a fost săvîrșit șl

serviciu întrebîndu-mă da
că nu sînt de acord să pri
mesc o garsonieră (? !).

Sîntem la Direcția de 
spațiu locativ a municipiu
lui București.

— Consider — ne spune 
tovarășul director adjunct 
V. Tocariu — că răspunde
rea aparținea în primul 
rînd Sectorului 1 care, în ur
ma sesizării publice făcute 
de către ziar, trebuia să ac
ționeze imediat pentru re
venirea Ia situația anteri
oară, de altfel așa cum so 
și cerea în ziar, pentru 
apărarea principiilor lega
lității. Lucrul acesta tre
buia să declanșeze din 
partea lor acțiunea pe toa
te căile permise de lege...

Dar, dacă atîta vreme 
cît se vorbește de respon
sabilitatea sectorului 1 to
varășul Tocariu are în ve
dere revenirea la situația 
anterioară săvîrșirii abu-

Titu» ANDREI

(Continuare în pag. a II-a)

țiunea democrată", are drept candi
dat pe avocatul Gonzalo Barrios1; 
social-creștinii (partidul „Copei") 
prezintă, pentru a patra oară, candi
datura liderului lor, Rafael Caldera ; 
profesorul Luis Beltran Prieto Fi
gueroa reprezintă Mișcarea electo
rală a poporului; „Uniunea pentru 
a avansa" (U.P.A.), grupînd o parte 
a forțelor de stînga, încă nu și-a de
semnat candidatul.

Majoritatea observatorilor apreci
ază că între acești trei candidați s-ar 
decide cursa prezidențială, și îndeo
sebi între primii doi, dar pronosticu
rile au grijă să nu fie prea catego
rice. Sistemul constituțional venezu
elean solicită doar majoritatea sim
plă de voturi și, în afară de aceasta, 
nu prevede nici o alegere indirectă, 
secundară, ceea ce înseamnă că un 
candidat poate învinge chiar cu a- 
vantajul minim de un singur vot.

Febra electorală se poate măsura 
lesne după simptomele vizuale și 
acustice. La Caracas, bulevardele, 
edificiile publice și casele particu
lare sînt acoperite de afișe, steaguri 
și panglici multicolore, ca în ajunul 
unui mare carnaval. Pînă șl stîlpil 
și sîrmele de la rețeaua electrică 
Urbană servesc pentru susținerea 
portretelor candidaților la președin
ție, amabilităților adresate alegăto
rilor, apelurilor fulminante în fa
voarea uneia sau alteia dintre gru
pări, sau invectivelor contra forma
țiilor rivale. Caravane pavoazate în 
același stil festiv cutreieră cartie
rele orașelor și localitățile rurale. 
Posturile de radio și televiziune 
„atacă" insistent timpanul și retina 
cetățenilor cu teme electorale. După 
părerea unanimă, e vorba âe cea maf 
amplă și fierbinte campanie electo-

(Continuare în pag. a IV-a)
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ACTUALITATEA
CULTURALĂ II l

Pe ecranele

cinematografelor

âlarianna — agentul 0555 — pro
ducție U.R.S.S., în cinemascop. Evo
care a peripețiilor unei radiotele
grafiste rămasă, în timpul războiu
lui, în spatele liniilor hitleriste, ca 
agent de contrainformații. Prezen
tată și cu prilejul recentelor Zile 
ale filmului sovietic, realizarea re
gizorului Vasile Paskiru cuprinde, 
în distribuție, pe Irina Terescenko, 
Grigori Gregoriu, Tînu Lav ș.a.

Valea albinelor — producție R.S. 
Cehoslovacă, în regia lui Frantisek 
Vlacol. Filmul pledează, cu mijloace 
poetice, pentru dreptul la dragoste, 
la fericire, în desfășurarea unei po
vestiri avînd drept cadru societa
tea medievală. Cu Peter Cepek. Ian 
Kacer, Vera Galanticova etc.

SPECTACOLE
• Ansamblul „Perinlța" împlinește 

20 de anij Premii în Italia, Turcia, 
Iugoslavia, aplauze furtunoase în 
19 țări ale lumii, au făcut din acest

EXPOZIȚII»
Galeriile de arta din bd. Magheru vor 
găzdui cu începere de joi 28 noiem
brie o expoziție de grafică. Expun cîte 6 gravuri în lemn și metal ar
tiștii Ion Bănulescu, Florin Clubo- 
taru, Șerban Gabrea șl Ion Nicodim. 
Sub auspiciile Fondului Plastic șl ale 
Uniunii Artiștilor Plastici, sîmbătă 
23 noiembrie s-a deschis în sala Ga
leriilor de Artă din str. Onești o expoziție cu vînzarc cuprlnzînd lucrări 
de grafică (felicitări pentru anul 
nou).
Reunind o selecție a lucrărilor artiș
tilor din R. P. Ungară, expoziția de 
artă decorativă al cărei vernisaj va 
avea loc joi 28 noiembrie va putea 
fl vizitată în sala de expoziții din 
subsolul Ateneului.
Expoziția de cărți poloneze cuprln- 
zînd lucrări din cele mal variate do
menii, de la literatura pentru copil 
pînă la ample tratate științifice, va 
fl deschisă cu începere de luni ?5 no
iembrie la Galeriile „Kalinderu".

Conferințe ale organizațiilor

în curînd REDESCHIDEREA

TEATRULUI CIULEȘTI
în prima jumătate a lunii decem

brie se va redeschide Teatrul Giu- 
lești. Spectatorii vor avea plăcuta 
surpriză de a fi oaspeții unui teatru 
total renovat. Sala cuprinde 585 
de locuri, fotoliile, mocheta, lumina 
au fost armonizate pentru a se ob
ține o atmosferă cît mai propice pen
tru vizionarea spectacolelor.

Scena îmbină multiplele posibilități 
ale culisantelor cu cele ale turnantei 
și ale schimbărilor pe verticală obți
nute electric sau semiautomat. De a- 
semenea. noua instalație electrică și 
«onoră asigură un nivel artistic și 
tehnic ridicat.

Cele două holuri pentru public vor 
primi la rîndul lor funcții multiple

MUZICALE
ansamblu un simbol al folclorului 
românesc, demn reprezentant al 
artei populare. Miercuri 27 nov. ora 
20 (la Sala Palatului), joi 28 nov. 
ora 20 (Sala Ateneului), vineri 29 
nov. ora 20 (Sala Ansamblului 
U.G.S.R.), vor avea loc manifestări 
artistice închinate aniversării. Din
tre soliști amintim pe Maria Pie- 
traru, Ștefania Rareș, alături de 
invitații : Irina Loghin, Margareta 
Pîslaru, Benone Sinulescu.

9 în sala mică a Palatului, 
miercuri 27 nov., violonistul Mihai 
Constantinescu șl pianista Maria 
Cardaș vor prezenta un concert de 
muzică contemporană. în program, 
Copland, Ives. Piston, Blackwood.

0 „Povestirile iul Hoffmann* de 
Offenbach în regia lui Hero Lupes- 
cu, va fi prezentată în premieră pe 
scena Operei Române, din ziua de 
29 nov. Cu 59 de ani în urmă, a- 
ceastă lucrare a văzut lumina ram
pei la București, avînd ca protago
niști pe celebrii Nicolae Leonard și 
Elena Drăgulinescu-Stinghe în noua 
montare, din distribuție fac parte: 
Silvia Voinea, Magda Ianculescu, 
Eugenia Moldoveanu, Elisabeta Ne- 
culce, Ion Stoian, Valentin Teodo- 
rian »• a.

(aceasta înscrilndu-se pe linia pre
ocupărilor complexe ale Teatrului 
Giulești care își propune să devină 
un viu centru cultural). Astfel, holul 
de la parter va fi și sală de expozi
ții unde vor fl prezentate lucrări de 
sculptură, pictură și grafică. Expozi
ția inaugurală va aparține sculptoru
lui Gheorghe Apostu.

Holul de sus a fost transformat 
intr-un bufet-bar al teatrului, unde 
spectatorii vor avea acces înaintea 
spectacolului și vor putea rămîne 
după terminarea acestuia. Se inten
ționează ca acest bar să devină un 
club al prietenilor teatrului, unde să 
aibă loc întîlniri cu actorii, recitaluri 
de muzică, poezie etc.

Teatrul Giulești își va deschide 
stagiunea cu piesa „Meșterul Ma- 
nole“ de Lucian Blaga în regia lui 
Dinu Cernescu, decorurile și costu
mele Sandei Mușatescu și muzica lui 
Ștefan Zorzor. în rolul titular va a- 
părea Silviu Stănculescu.

în curînd. o linie specială de au
tobuze va lega direct Teatrul Giu
lești de piața Sălii Palatului.

Apropiata aniversare a semicen
tenarului Unirii Transilvaniei cu 
România a prilejuit și duminică, in 
întreaga (ară, numeroase manifes
tări închinate acestui eveniment.

La Brașov, Zalău, Vaslui și Ora
dea au avut loc sesiuni de comuni
cări științifice, la care au luat par
te reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, oameni de ști
ință și cultură, cadre didactice, un 
numeros public. Au fost prezentate 
comunicările; „Rolul presei tran
silvănene în dezvoltarea conștiinței 
naționale" ; „Momente din activita
tea lui Octavian Goga în cadrul e- 
migrației române la Paris, pentru 
unirea Transilvaniei cu România" ; 
„Sălajul și mișcarea revoluționară 
de la 1918" ; „Locuitori de pe Valea 
Agrișului, participant la actul uni
rii" ; „Conștiința etnică și unitatea 
națională oglindită în literatura ro
mână" ; „Unirea Transilvaniei cu 
România, operă a întregului popor" 
și altele, in numeroase localități 
din județele Alba, Dolj, Harghita, 
Mureș, Botoșani, Suceava, Galați, 
Vrancea, Prahova, Buzău, Dîmbo
vița, Hunedoara, s-au ținut confe
rințe și au avut loc alte manifes
tări cultural-artistice consacrate a- 
cestui important moment din isto
ria poporului român.

in memoria
unor mari înaintași

Un valoros scenariu

radiofonic

„RINGUL"
Literatura lui loan Grl- 

gorescu e o literatură a în
crederii în tenacitatea ca
racterului uman. Obsedat 
de conflicte adinei, dezvă
luind atacurile perfide cît 
și pe cele violente asupra 
condiției umane scriitorul 
descoperă întotdeauna acel 
ultim resort al rezistenței, 
care subliniază superiorita
tea omului față de teroarea 
brutală. în această litera
tură se menține constant 
convingerea că există șanse 
de resurecție morală, că in
vazia barbariei poate fi 
stagnată prin ținuta etică 
a eroilor, sau prin profun
zimea ideilor pentru care 
ei luptă.

Ioan Grigorescu are pa
siunea evenimentelor deci
sive ale existenței secolului 
XX dar deschiderea vastă 
nu exclude contururile pre
cise ale personajelor. Se 
aud în cărțile sale ecourile 
reportajelor lui Bogza, dar 
ceea ce acolo era zbor fan
tastic devine aici înaintare 
sigură, pătrundere lentă 
către centrul marilor tul
burări și lupte ale secolu
lui. Scriitor angajat, chiar 
cu un orgoliu al angajării, 
loan Grigorescu atacă a- 
cele pericole în fața cărora 
orice capitulare e interzisă. 
El își construiește operele 
pe confruntarea perma
nentă a doi termeni, su- 
gerînd conflictul unor po
ziții exact definite. întot
deauna însă, după calvarul 
suferințelor se impune 
ideea generoasă a recupe
rării omului.

Nuvela „Ringul” se in
clude cu exactitate în peri
metrul operei lui loan 
Grigorescu. Apar aici cî- 
tevă din preocupările esen
țiale : permanența me
moriei și conflictul bipolar. 
Grigorescu e convins că 
atrocitățile infernale îndu
rate de oameni li s-au în
fipt în trup ca niște cica
trice veșnice. Față în față 
cu vechiul său călău, 
boxerul reacționează în 
primul rînd biologic. în
treaga ființă resimte acut 
oroarea față de adversar. 
Undeva. în adîncuri, s-a 
ascuns o ură mai puternică 

■ decît uitarea. Pe ring se 
află doi boxeri. Cine sînt 7 
Un fost ofițer nazist, cu 
pasiuni pugilistice și un 
fost deținut. în lagăr ofi
țerul utiliza prizonieri în 
locul sacilor cu nisip pentru 
a-șl dezvolta aptitudinile, 
iar mai tîrziu și-a luat un 
sparring-partener: adver
sarul său de azi. Au în
ceput atunci chinuitoare 
partide de box în care 
ofițerul trebuia să învingă 
fără a avea impresia că i 
s-a cedat benevol. Ca re
compensă, boxerului i se 
oferă posibilitatea evadării, 
dar ofițerul nu-și respectă 
suvîntul-: ®1 dă alarma mai

devreme decît promisese. 
Ascuns într-o mlaștină aș- 
teptînd, în același timp, 
moartea sau libertatea, 
evadatul reușește să se 
salveze. Totul îi revine a- 
cum în minte, acum cînd 
se înfruntă din nou, de astă 
dată în fața unor tribune 
furibunde. Mușchii nu mai 
acționează sub impulsul 
voinței, ci sub acela al 
memoriei.

Nuvela „Ringul" a fost 
dramatizată pentru Radio
difuziune de Ilie Păunescu, 
iar acest scenariu a obținut 
la recentul concurs inter
național premiul Radiodi
fuziunii italiene. Pornind 
de Ia calitățile dramatice 
ale scenariului, regizorul 
Dan Nasta, a descoperit so
luții inspirate, specific ra
diofonice. Colaborarea cu 
ing. Tatiana Andreicik șl 
Romeo Chelaru în realiza
rea efectelor sonore a avut 
o importanță deosebită. 
Concepînd un complex lait
motiv sonor regia permite 
jocul planurilor prezent- 
trecut, si astfel textul ca
pătă o nouă rezonanță. 
Transmisia realizează dila
tarea treptată a timpului, 
subiectlvizarea sa, căci se
cundele devin lungi ca a- 
cele zile de antrenament cu 
ofițerul nazist, ca ceasurile 
înspăimîntătoare din mlaș 
tini. Se remarcă violența 
scenelor de box, redate au
ditiv astfel îneît se bănuie 
întreaga forță a încleștării. 
Un alt merit ce revine re
giei este accelerarea trep
tată a ritmului, către sfîr- 
șit ajungîndu-se 'a o a- 
devărată explozie. Reușita 
generală se explică prin 
folosirea mijloacelor pro
prii radioului pentru a 
transmite un material epic.

Interpretarea lui Gh. Di- 
nică transcrie cu vigoare 
stările personajului princi
pal. Totul emană o bărbă
ție demnă, de nezdruncinat, 
ce constituie axa perso 
najului. Ea leagă amintirile 
trecutului de meciul de azi 
sau de fata care îl așteaptă 
în tribună. Gh. Dinică con
cepe un personaj făcut 
pentru luptă și, în același 
timp, dăruit ei. într-o par
titură mai redusă Mircea 
Albulescu preferă mijloace 
destul de superficiale pen
tru definirea lui Gebauer. 
Atrocitatea personajului 
reiese din acțiune, șl nu 
din interpretare căci el a- 
pare mai degrabă infatuat 
decît călău odios. Vasilica 
Tastaman continuă cu a- 
celași talent o serie de ro
luri de succes în care am 
mai văzut-o și în care am 
mai auzit-o. Șt. Mihăilescu- 
Brăila contribuie, prin con
sistența personajului inter
pretat, la succesul acestei 
emisiuni.

George BANU

PREMIERE
TEATRALE

Teatrul de stat din Oradea (secția 
maghiară) prezintă la 23 noiembrie 
premiera piesei „Nu pot trăi fără mu
zică"' de Moricz Zsigmond. Regia o 
semnează Gâbor Iâzsef, iar sceno
grafia Nagy Săndor. Conducerea 
muzicală aparține lui Keskeny Ala- 
dăr.

La același teatru, secția română, în 
24 noiembrie are loc premiera piesei 
„Nicnic" de Anca Bursan și Gheorghe 
Panco. Regia spectacolului aparține 
Arianei Stoica, iar scenografia lui 
Nagy Alexandru.

Sub auspiciile Comisiei județene 
Constanța pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice și ale ateneu
lui studențesc al Institutului pedagogic 
din localitate, duminică dimineața a 
fost organizată o reuniune consacrată 
aniversării centenarului nașterii lui 
Emil Racoviță. Dr. Marcian Bleahu a 
ținut prelegerea „100 de ani de la 
nașterea savantului român Emil Raco- 
viță" Un simpozion dedicat aceluiași 
eveniment a avut loc și la Institutul 
pedagogic din Tg. Mureș. Despre via
ța și activitatea marelui savant român 
au vorbit prof. dr. docent Traian Or- 
ghidan, directorul Institutului de speo
logie al Academiei Republicii Socia
liste România, și lectorul universitar 
Oliviu Marcu. *

In satul Țebea, județul Hunedoara, 
a avut loc solemnitatea dezvelirii unei 
plăci comemorative în semn de oma
giu adus Iui Avram Iancu și colabora
torilor săi Ton Buteanu și Simion 
Groza. La festivitate au luat parte re
prezentanți ai organelor locale de

teatre
® Filarmonica de stat „George Eneseu* (la Sala Mică 
a Palatului) : Concert dat de formația Collegium Mu
sician — 20.
0 Opera Română : Rigoletto — 19,30. •
• Teatrul de Operetă : My fair lady — 19,30.o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
bd. Schitu Măgureanu) : Meteorul — 20 : (sala din str. Alex. Sahia) : Dansul morțll : 20.
G Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 20.
© Teatrul Giulești (la Teatrul de Comedie) : Visul 
unei nopți de iarnă — 19,30.0 Teatrul evreiesc de stat : Un șirag de perle — 20. 
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" (la sala Comedia a Teatrului Național ,1. L. Caragiale") : Hedda 
Gabler — 20.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu* : Adam și Eva 
la revistă — 20.0 Ansamblul artistic a! Uniunii Generale ■ Sindica
telor (str. Lipscani) : Selecțluni 68 — 20.

U------—------------------------------------------------------

I
I
I
I _ _ . . . . . . . . . . . . „
I partid și de stat, ai Comitetului jude

țean pentru Cultură și Artă, numeroși

I
I
I

oameni ai muncii din localitate. Pio
nieri de la Școala generală din Baia 
de Criș au recitat versuri închinate 
conducătorilor revoluționari ai moți
lor.

(Agerpres)

t v

cinema
• Columna (ambele «erll) : PATRIA — ti 12: ÎS ; 
18 ; 20,45.0 ziua în care vin peștii : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, CAPITOL - 10 ; 12,30 ; 15 ;
17.15 ; 20, SALA PALATULUI - 17,15 (seria de bi
lete—2631) j 20,15 (seria de bilete—2632).
• Anna Karenina (ambele serii) : LUCEAFĂRUL — 9 •
12.30 ; 16,15 ; 19,45.
© „judoka" agent secret : FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 , 
16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, MODERN - 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
© Marianna, agentul 0555 : VICTORIA — 9,30 ; 11,30 ;
13.45 ; 15,45 ; 18,15 : 20.45. MIORIȚA - 9,30 ; 11,30 ; 13,30 : 
16 ; 18,15 ; 20,30.© Noaptea : CENTRAL - 0,30 : 11 : 13,30 : 16 ; 18.30 ; 
21,15.0 înțeleptul de pe muntele blestemat : ARTA - B—
15.45 în continuare ; 18 ; 20,15, GRIVIȚA - 9 ; 11,15 .
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA — 18,30 ; 20,45. 0 Wlnnetou (seria a IlI-a) : FLOREASCA — 9,15 ; 11,30 ; 
14 ; 16,15. ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 15.15 :
17.45 ; 20.0 Valea albinelor : LUMINA — 9,15—16 în continuare
18.30 ; 20,45.
® Heidi : DOINA — 9 ; 11 ; 13.’0 inimă nebună... nebună de legat : DOINA — 16
18.15 ; 20,30.0 Lumea comică a Iul Harold Lloyd — Plimbarea Iul 
Esop : TIMPURI NOI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15. e Prințesa : UNION — 10,30 , 15,30 : 18 ; 20,30.0 Fete în uniformă : FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 , 
18,30 ; 20.45. EXCELSIOR - 9 : 11,15 : 13.30 : 16 : 18.15 :
20.30.0 Vera Cruz : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 :
20.30.
0 Neînțelesul : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.O Hombre : AURORA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,45, TOMIS — 9,15—15,30 în continuare ; 18 î 20,15. 
FLAMURA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.o Lustragiul : BUZEȘTI — 15,30 ; 20,30.
© Autorizație de căsătorie : BUZEȘTI — 18.0 Căderea imperiului roman : DACIA — 8,45—19,30 în 
continuare.0 Heroina : BUCEG1 — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 0 Marysia și Napoleon s UNIREA — 15,30 : 20.30.0 Unchiul meu : UNIREA — 18.0 Eu te-am Iubit : LIRA — 15,30 . 20,30.o Viață Ia castel : LIRA - 18.A Regele suedez : VIITORUL — 15,30 ; 20,30.
e Gustul mierii : VIITORUL — 18.
a Mărturisirile unui domn cu cameră mobilată : DRU
MUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20, RAHOVA - 15,30 ; 20,30 0 Colivie pentru doi : RAHOVA — 18.
0 Sfîntul Ia pîndă : MOȘILOR — 15.30 : 20.30.0 Țar și general : MOȘILOR - 18.0 Veșnicul întîrzlat ; COTROCENI - 15 ; 20,30.
© Maica Ioana a îngerilor : COTROCENI — 17,45.0 Tarzan, omul-maimuță : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15. 0 Tarzan, omul maimuță șl Fiul Iul Tarzan : VOLGA 
— 9,30—16 în continuare ; 19,15.G Operațiunea San Gennaro : POPULAR — 15,30
20,30.
® Soare și umbră : POPULAR — 18.0 Viva Marla : MUNCA — 15,30 ; 20,30.0 Romanță pentru trompetă : MUNCA — 18.0 Șapte oameni de aur : FLACĂRA - 15.30 ; 18 ; 20.30 
0 Duelul lung : VITAN — 15,30 ; 20,30.0 Lady Macbeth din Siberia : VITAN - 18.0 Roata vieții : PROGRESUL - 15.30 : 20,30.
e Bela : PROGRESUL - 18.0 Suflete tari : CRÎNGAȘI — 15.30 ; 19.
© Fratele doctorului Homer : FERENTARI — 15.30 
20,30.
O A trecut o femeie : FERENTARI — 18.o Spartacus (ambele serii) COSMOS - 15.30 : 19.

municipale și orășenești
de partid

Municipiul
Călărași

9

(Urmare din pag. I)

atenție 
pentru 
înain- 

de pro-

să se acorde o mai mare 
muncii politico-educative 
cultivarea unei atitudini 
țațe față de muncă, față 
prietatea socialistă. Aici însă condu
cerea întreprinderii, subapreciind 
munca politică, a ales soluția cea mai 
comodă, și a preferat adoptarea u- 
nor măsuri administrative care a- 
desea s-au dovedit rigide și ne jus
te ; în loc să acționeze pentru omo
genizarea și sudarea acestui colectiv 
în plin proces de formare, s-au luat 
decizii dă desfacere a contractului 
de muncă — de multe ori neînteme
iate — la nu mai puțin de 500 de 
muncitori — după cum se arată în 
darea de seamă. In ziua conferinței 
am vizitat această întreprindere si 
am aflat cu uimire că în decursul a 
două luni (mai și iunie), directorul 
întreprinderii, ing. Victor Orlovschi, 
nu a ținut nici o oră de- audiență, că 
pragul biroului său nu a mai fost căl
cat pentru vreo audiență de la 25 oc
tombrie a.c. pînă acum. In acest timp, 
ploaia de sancțiuni administrative 
continuă fără ca vreunul din foru
rile locale sau centrale să ceară, în 
primul rînd, directorului să mani
feste un mai accentuat spirit de răs
pundere în îndeplinirea obligațiilor 
sale, să-și îmbunătățească metodele 
de muncă în conducerea colectivu
lui, să pună capăt situației existen
te, cînd multe agregate noi sînt dete
riorate. materiale zac aruncate în 
noroi.

Fără îndoială, măsurile întreprin
se de curînd de comitetul municipal 
de partid, care vizează ridicarea- 
rolului de conducător al organizației 
de partid din această întreprindere, 
intensificarea muncii politico-educa
tive vor fi completate cu noi mă
suri determinînd îmbunătățirea radi
cală a activității întreprinderii.

Am insistat asupra acestor aspecte 
ale stărilor de lucruri de la între
prinderea de prefabricate din beton, 
pentru că una din trăsăturile fun
damentale ale muncii de partid — 
așa cum au arătat în cuvîntul lor 
mai mulți delegați la conferință, 
între care tov. Constantin Vasilache, 
directorul Fabricii de confecții, Va
sile Manole, directorul C.C.H., Mede- 
șan Emanoil, maistru, Nicolae Do- 
brin, președintele C.A.P. Modelu, și 
alții— o constituie perseverența în 
înfăptuirea măsurilor preconizate, 
finalizarea acțiunilor întreprinse, în
lăturarea promptă a deficiențelor, 
ceea ce conferă muncii de partid 
spirit dinamic, eficiență.

Firește, sfera dezbaterilor din ca
drul conferinței organizației munici
pale de partid Călărași a fost mult 
mai largă, dar, indiferent de multi
tudinea aspectelor relevate, de spe-

cificul activității vorbitorilor, toți 
au arătat hotărîrea de a milita 
pentru perfecționarea muncii de 
partid. De altfel, această hotărîre 
și-a găsit expresia și în telegrama 
adresată Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu, 
în care se spune : „Călăuzindu-ne 
după indicațiile Congresului al 
IX-lea, ale Conferinței Naționale, 
ale plenarelor C.C. al P.C.R., ne an
gajăm în fața conducerii partidului 
să ne înzecim eforturile pentru în
tărirea rîndurilor partidului ; vom 
intensifica activitatea politico-orga- 
nizatorică pentru continua perfecțio
nare a stilului și metodelor de mun
că ale organelor și organizațiilor de 
partid, pentru creșterea continuă a 
rolului conducător al partidului".

Orașul
Reghin

(Urmare din pag. î)

Tovarășii Aurel 
al comitetului 
întreprinderea de 
lă „Republica", 
nescu, secretar al 
șenesc de partid, 
au arătat că, deși organizațiile de 
partid din Reghin dovedesc maturi
tate politică, operativitatea și com
petența devenind trăsături de b«za 
ale stiluiui lor de muncă, în activi
tatea unor organizații se mai mani
festă tendințe de formalism și super
ficialitate. Nu sînt rare cazurile cînd 
materialele prezentate în adunările 
generale de partid sînt întocmite în 
grabă de către șeful de secție sau 
maiștri, rezumîndu-se la cifre seci, 
fără o analiză temeinică și concluzii 
fundamentate. Multe organizații de 
partid adoptă hotărîri judicioase, dar 
neglijează asigurarea îndeplinirii lor. 
Conferința a cerut comitetului oră
șenesc să îmbunătățească munca de 
îndrumare și control a activității or
ganizațiilor de partid.

In încheierea lucrărilor conferin
ței, a fost adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R.. to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune : „Asigurăm Comitetul Cen
tral al partidului, pe dv. personal, 
că vom urma și de aici înainte 
cuvîntul partidului, vom depune 
toate eforturile, întreaga noastră 
energie și capacitate de muncă pen
tru a ne aduce contribuția la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Naționale 
a partidului cu privire la dezvol
tarea multilaterală a țării, la per
fecționarea vieții sociale, întărirea 
continuă a unității moral-politice a 
poporului muncitor, a frăției dintre 
oamenii muncii români și ai naționa
lităților conlocuitoare, pentru înălța
rea patriei noastre comune — Româ
nia socialistă, pe noi culmi ale civi
lizației socialiste".

Radu, secretar 
de partid de , la 

industrie loca- 
Constantin Dă- 
comitetului oră- 
și alți delegați

Remnoiți-vâ 
abonamentele 
la revista

IJLUPTA DE CLASĂ“
LUPTA DE CLASA, organ 

teoretic și politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, publică articole teore
tice privind politica științifică 
a partidului, propaganda mar- 
xist-leninistă, materialismul dia
lectic și istoric, economia poli
tică și construcția economică, 
în revistă apar materiale din 
experiența organizațiilor de 
partid, de stat și economice, 
lecții si consultații în ajulorui 
lectorilor și propagandiștilor 
al celor ce studiază în învăță- 
mîntul de partid, al lucrători
lor din domeniul științelor so-lor din domeniul științelor 
ciale, al studenților.

In LUPTA DE CLASA se 
blicâ studii privind creația 
tisticâ, literară, științifică, 
cenzii ale lucrărilor din 
meniul științelor sociale și al 
literaturii. In paginile revistei 
se publică articole privind 
mișcarea comunistă și munci
torească, sistemul socialist 
mondial, ansamblul relațiilor 
internaționale.

Abonamentele se fac la ofi
ciile poștale, prin factorii poș
tali și aifuzorii voluntari din 
întreprinderi, instituții și de la 
sate.

Prețul unui abonament anual 
— 36 de lei.

pu- 
ar- 
re- 

do-

In preajma
Lunii cadourilor

Pentru tradiționala lună a 
cadourilor de sfîrșit de an, 
magazinele s-au aprovizionat 
cu o bogată gamă de articole 
diverse. Din magazinele spe
cializate în desfacerea 'artico
lelor destinate copiild's'yiot fi 
procurate păpuși din material 
plastic îmbrăcate elegant, ju
cării mecanizate în culori vii 
și cu desene atractive — auto- 
rachete, autocare automobile, 
telefon cu sonerie — și alte 
jucării instructive și distracti
ve menite să dezvolte îndemî- 
narea și fantezia vîrstelor mai 
mici. Diascopul din material 
plastic, practic și ușor de mi- 
nuit, alături de un bogat sor
timent de diafilme alb-negru 
și color, cu o tematică variată, 
stă. de asemenea. I.d dispoziția 
celor interesați

De la „lnox“-București, „Bi
horeancă"-Oradea și Combina
tul de industrializare a lemnu
lui Reghin au sosit în magazi
nele de specialitate patine ar
tistice nichelate, cromate. pa
tine cu cheie, schiori turist- 
piomer. precum și schiuri de 
tip „Campion" și „Olimpic"

17.30 — Pentru noi femeile ! In cuprins : q De vorbă cu Zoe Dumltrescu-
Bușulenga despre contribuția scriitorilor în literatura noastră con
temporană ; • Reportaj la Fabrica de tricotaje „Crinul44 ; « Pre
parate specifice românești — concursul de bucătărie etapa a Il-a ; 
• Cîteva momente modă ; > o melodie pentru telespectatoare. 18,00 — Actualitatea Industrială

18.30 — Curs de limba franceză.19,00
19.30
19,50
20,00

— Lyceum — emisiune pentru tineret. „Școli Ieșene".— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic. — Publicitate.
— Trepte spre viitor ; „Drumul" — film de televiziune realizat de 

Nicolae Holban.
— Tele-unlversitatea. cistoria civilizațiilor. „Civilizația arabă".
— Film artistic : „Apa curativă" — producție a studiourilor cine

matografice din R. P. Ungară.
22,10 — „Gong" — emisiune de actualitate teatrală.
22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.
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Forme convenabile 
de asigurări

O parte importantă a activi
tății Administrației Asigurări
lor de stat este consacrată a- 
sigurărilor de persoane. ASI
GURĂRILE DE ACCIDENTE, 
de exemplu, cuprind o arie 
largă de riscuri și răspund do
rinței a numeroase și foarte di
ferite categorii de cetățeni de 
a lua o măsură de prevedere, 
înseși denumirile acestor asi
gurări exprimă utilitatea fie
căreia în parte. Iată asigură
rile de accidente ce se pot în-

de accidente
cheia la ADAS. Asigurarea 
mixtă de viață și suplimenta
ră de accidente; asigurarea 
de accidente ; asigurarea fami
lială de accidente; asigurarea 
„Turist" și asigurarea de eco
nomie și de invaliditate per
manentă din accidente

Primele de asigurare sint 
convenabile, constituind o in
vitație în plus pentru măsu
rile de prevedere recoman
date.

I zulul, cînd este vorba de 
acțiunea pornită de Direc-

I ția ai cărei director adjunct 
I este, principiului legalității 
1 i se opune operativitatea.

I— Dacă Aspasiei Rerescu
1 se oferă nu propria ei 
locuință ci alta, abuzul nu

I rămîne oare si mai depar
te tabu ?

— Nu — ne răspunde ca
tegoric dînsul — se putea I rezolva concomitent. în 
sensul că noi ti asiguram 
garsoniera (pe zare a re- 

Ifuzat-o) și Sectorul 1 (reți
neți distincția — n.n.) să fi 
acționat pe cale judecă
torească pentru obținerea I integrării în locuință a A.B.
în timp. (...). Aceste acțiuni 
trebuiau făcute concomi- 

Itent.
— Pentru a-i oferi, un 

spațiu Aspasiei B. s-a ac
ționat. S-a acționat cumva 

| și pentru a-1 evacua pe 
I N.C. și pe părinții săi ?
I — (Sec) Nu cunosc dacă 
Is-au luat măsuri...

Discutăm cu1 tovarășul 
Inspector C Tomescu :

I— In referatul făcut de 
mine nu am inclus și pro
blema evacuării lui N. Cre- 
țu și a părinților săi. (A- 

Itunci ce „probleme" s-au 
inclus ? — n.n.) Intr-ade
văr, N.C. a venit iniția)

I singur în apartament și pe 
urmă și-a adus și părinții, 
însă părinții au domiciliu

I.stabil la acea adresă.
Regretăm sincer că nu 

putem transcrie aici în- 
Itreaga discuție avută cu 

tovarășul C. Tomescu. Re
ținem că un inspector al 

(Direcției de spațiu poate 
invoca, cu fruntea senină, 
în fata acțiunii de repu- 

| nere în drepturi a Aspasiei 
| B. motivul existenței unul

contract de închiriere a- 
vînd la bază un ordin de 
repartiție ilegal, eliberat și 
pus în aplicare prin săvîr- 
șirea unei infracțiuni de 
către un funcționar <ie stat 
infracțiune pentru care 
funcționarul respectiv a 
fost pedepsit cu închisoa
rea. Mai mult, inspectorul 
caută să ne convingă că a- 
cest contract a fost prelun
git... prin lege 1 Din două

După mal bine de două luni 
de la apariția articolului 
în care rădăcinile abuzu
lui erau scoase, una cîte 
una. la lumina zilei, orga
nele administrației de stat 
sînt și astăzi în același 
punct mort ca și cu ani în 
urmă : A. B. a fost victima 
unui abuz ; ordinul de re
partiție eliberat lui N.C. 
este rezultatul unei infrac
țiuni ! Să-i dăm o locuin
ță Aspasiei B. ! Cineva nu

Florin Dimitriu, procuror 
șef adjunct al municipiu
lui București. Și, avînd 
în vedere măsura prevă
zută de Direcția de spațiu 
locativ a municipiului 
București, continuă : Atri- 
buindu-i o altă locuință 
am lăsa să troneze și 
mai departe abuzul care 
se apropie de vîrsta 
majoratului ; am accepta, 
implicit, existența unei ile
galități. Faptul este cu atit

Uimitoarea persistență 

a unui abuz
una ; ori C.T. dă dovadă 
de incompetentă ori dă 
dovadă de rea credin
ță. ambele situații la fel 
de dăunătoare și de ne- 
permise în raport cu func
ția pe care o deține.

„Refuzul evacuării este 
evident ilegal căci nu poa
te fi o eroare : legea nr 10 
din iulie 1968 nu consoli
dează și nu ratifică con
tractele nule de drept, 
consecință a nulității or
dinului de repartiție"

Tovarășul Tomescu ne 
spune însă că ,.s-au făcut 
verificări" Adică, ce s-a 
verificat, la urma urmei 7

vrea să înțeleagă că înain
tea intereselor sale, Aspa- 
sia B. pune problema res
tabilirii legalității. Ea re
fuză această soluție pentru 
că această soluție este 
alta decît cea prevăzută de 
lege, că în esență aceasta 
ar face ca o ilegalitate pe
trecută cu peste 17 ani în 
urmă să viețuiască și mal 
departe. în pofida tuturor 
normelor noastre de con
viețuire socială.

— Restabilirea pe de
plin a legalității nu se 
poate face — decît reinte- 
grînd-o pe A.B. In spațiul 
avut inițial — își precizează 
din nou poziția tovarășul

mai grav cu cit ilegalitatea 
și-a primit oprobriul pu
blic

în consecință, de un sin
gur lucru mai este nevoie 
— de o acțiune energică 
și promptă în vederea în
lăturării abuzului și a res
tabilirii legalității.

P- S. 1. — Acțiunea
„energică șl promptă" pe 
care o preconizam mai 
sus s-a produs Zilele 
trecute, tov. Tocariu ne 
anunță telefonic la re
dacție că s-a cerut Co
mitetului executiv al sec
torului 1 anularea ordinului

@ B 8 S @
de repartiție al lui N.C. 
„Acum urmează ca A.B. să 
ceară reintegrarea în spa
țiu..." — completează tov. 
Tocariu. Ne fulgeră o bă
nuială : „Cui trebuie s-o 
ceară 7" — întrebăm. Răs
punsul ne confirmă bănu
iala : „Tribunalului..."

După 17 ani o luăm d’a 
capo 7

P. S. 2. — Aflăm că în a- 
ceeași zi cînd a avut loc 
convorbirea de mai sus Di
recția de spațiu locativ a 
municipiului București a 
trimis Comitetului executiv 
al Consiliului popular al 
sectorului 1 următoarea a- 
dresă :

„Ca urmara a articolului 
„Autorul abuzului a fost 
pedepsit, dar abuzul a ră
mas tabu", publicat tn zia
rul „Scînteia" la data de 
19 septembrie a. c., vă ru
găm să analizați și să dis
puneți măsuri de curmare 
a abuzului săvîrșlt, prin a- 
nularea ordinului de repar
tizare nr. 1319/961, emis 
prin fraudă la lege in fa
voarea lui Crețu Napoleon 
și a părinților acestuia, 
pentru apartamentul 19 din 
str. Xenopol nr. 3.

Direcția noastră ține la 
dispoziția sectorului 1 un 
spațiu corespunzător regle
mentării acestei situații.

Menționăm că s-a mal 
cerut anularea acestui or
din de repartizare și de 
către organele de procu
ratură și de către fostul 
S.G.L.L. al S.P.O.B.". Sem
nează director adjunct V. 
Tocariu și C. Tomescu, in
spector.

Așteptăm...

T. A.
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Cronica
O DELEGAȚIE, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 
POMPILIU MACOVEI, 

A PLECAT ÎN BULGARIA

SOSIREA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

CARE A VIZITAT R.A.U. 
ȘI IORDANIA

DUMINICA SPORTIVA
ASEARĂ, !N SALA FLOREASCA

u

A HĂT SFÎRȘIT
PRIMA BALCANIADA DE SCRIMĂ

sfîrșit în sala 
prima ediție a

campioană
Pentru iubitorii handba

lului sosirea campionilor 
mondiali la Bucurfești a 
constituit desigur un ade
vărat eveniment sportiv. 
Așa s-a explicat că — deși 
televiziunea a transmis în 
direct meciul lor de asea
ră în compania reprezenta
tivei României, fostă, se 
știe, și ea în fruntea ierar
hiei mondiale — locurile în 
sala Floreasca s-au dovedit 
din nou cu totul și cu to
tul insuficiente.

A fost interesant de vă
zut în această confruntare 
cum vor juca selecționabilii 
noștri — în majoritate ti
neri, mai mult sau mai pu
țin recent introduși în pri
ma garnitură — în fața 
unei formații de mare re
putație, care a figurat și 
figurează de vreme înde
lungată în eșalonul întîi al 
handbalului mondial. Cu 
satisfacție trebuie spus că 
handballștli români au fă
cut de această dată o par
tidă remarcabilă, de bună 
valoare tehnică, cîștigînd 
la un scor categoric: 
21—13. Echipa oaspeților 
și-a evidențiat clasa mon
dială în special în prima 
repriză, prin tehnică stră
lucitoare, prin forța șuturi
lor la poartă. După primele 
30 de minute, formația 
noastră conducea totuși cu 
11—9, între timp însă fiind

A

și condusă de cîteva ori. La 
reluare, pe de o parte tine
rețea jucătorilor noștri, iar 
pe de alta insuficienta con
diție fizică a cehoslovaci
lor (ale căror antrenamen
te nu s-au putut desfășura 
în condiții normale) au fă
cut ca diferența în joc și 
pe tabela de marcaj să fie 
net de partea echipei ro
mâne. Pe Gațu și pe Gruia, 
pe Moldovan și pe Chicid 
(ultimul o adevărată reve
lație în partida de aseară), 
pe Licu, pe I. Popescu și pe 
Gunesch i-am văzut în si
tuații pe cît de variate pe 
atît de eficace pentru echi
pă : angajați în circuitul 
„croșetat" de pase, porniți 
pe contraatac sau șutînd 
necruțător la poarta magis
tral apărată de Arnost, a 
cărui formă ne-a amintit 
de „mondialele" din Suedia, 
cînd cu echipa sa a cucerit 
titlul suprem.

Pentru handballștii noș
tri, meciul de aseară a con
semnat totodată creșterea 
formei multora dintre ei; 
jocul a fost superior în 
comparație cu meciurile din 
„Cupa Bucureștiului" Ceea 
ce este demn de remarcat — 
și sperăm si fit. de bun 
augur pentrt evoluția vii
toare a echipei — este fap
tul că îi. afara lui Gruia, 
în rîndul șuterilor de la 9 
m s-a lansat, cu curaj șl

eficacitate, tînărul Chicid. 
Cei ce l-au văzut aseară (și, 
fără discuție, 1-âu aplaudat) 
au avut despre el numai cu
vinte bune.

Ni se par interesante cele 
relatate în cadrul unul 
micro-interviu de maestrul 
emerit al sportului loan 
Moser, spectator pasionat 
la acest meci atît de intere
sant.

— Cum apreciați partida?
— Drept una dintre cele 

mai frumoase ce au avut 
loc între echipele respec
tive. La un astfel de meci 
sînt pentru primi dată în 
postură de spectator și am 
apreciat fazele oarecum... la 
rece.

— Ce v-a plăcut mal 
mult ?

— La echipa noastră, jo
cul avîntat șl destul de o- 
mogen; l-am remarcat prin
tre „tunari" pe Chicid, pen
tru care, s-a văzut, „tra
cul" generat de regulă de 
partide de asemenea am
ploare nici n-a existat îmi 
place să cred că noua ple-. 
iadă de handbaliști va pu
tea aduce din nou titlul 
mondial în România. Actu
alii campioni ai lumii și-au 
onorat impresionanta carte 
de vizită. Ml se pare totuși 
că formația contează încă 
pe prea mulți jucători din 
generația mea...

— Considerați că

nostru reprezentativ mal 
pot intra și alți jucători ?

— Părerea mea este că 
trebuie să se încerce și cu 
vreo cîțiva tineri cu forță 
mare de șut aflați la a- 
ceastă oră în lotul secund. 
Și fiind vorba de păreri, 
îmi permit încă o sugestie : 
folosirea antrenorului eme
rit Oprea Vlase la pregăti
rea selecționabililor. Chiar 
și numai pentru faptul că 
are cei mai multi jucători 
în lot...

L D.

Ieri seară a luat 
Dinamo din Capitală 
Balcaniadei la scrimă.

Ultimele două zile 
vate probelor pe echipe. Vrem să 
subliniem 
masculină 
întîi. Fără 
terioare îi 
români ca 
i-a făcut însă să privească cu ușu
rință competiția. Dimpotrivă, flore
tiștii noștri și-au dat seama că fie
care adversar — chiar cu o valoare 
mai scăzută decît a lor — va căuta 
să se comporte cît mai bine șl va 
încerca să învingă. Dar I. Drîmbă, 
T. Mureșanu, M. Tiu și St, Haukler 
au dorit 
medaliat 
altul în 
victorii 
excelent 
sportivă.

au fost rezer-

maniera în care echipa 
de floretă a ocupat locul 
discuție că rezultatele an- 
recomandau pe floretiștii 
mari favoriți. Aceasta nu

să nu-și păteze plastronul 
și s-au... întrecut unul pe 
obținerea cît mai multor 
pentru echipă. Este un 

exemplu de maturizare

în schimb, echipa de sabie a Ro
mâniei a dat o ștearsă replică for
mației Bulgariei, care a ocupat pri
mul loc. A fost ratată astfel o bună 
ocazie de afirmare.

Echipa de floretă a României (Olga 
Szabo, Ileana Drîmbă, Ecat. Iencic, 
Suzana Ardeleanu) a surclasat de 
o manieră entuziasmantă pe cele
lalte adversare : Bulgaria (9—0), Tur
cia 8—1, Iugoslavia 8—1.

Rezultatul excelent obținut în pro
ba individuală, cînd au ocupat în 
ordine primele patru locuri, a fost 
confirmat și în întrecerea pe echi
pe. Astfel își încheie anul competi- 
țional echipa României. Un an bo
gat în care titlul balcanic cucerit 
ieri se adaugă titlului de 
a Europei și medaliei de 
ținute la J. O.

O frumoasă surpriză —
spadă care (după titlul balcanic ob
ținut In turneul’ individual — prin 
Iosif Sepeșiu) a ocupat locul I și pe 
echipe.

Iar acum, cînd turneul s-a în
cheiat, putem spune că mai presus 
decît valoarea locului I obținut de 
către echipa de spadă se situează 
comportarea merituoasă de-a lungul 
întregului turneu. Proba de spadă 
a pornit, se pare, pe drumul mult 
așteptat.

Duminică seara a plecat în Bulgaria 
o delegație condusă de președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovei, care va face 
o vizită la invitația președintelui Co
mitetului pentru Artă și Cultură din a- 
ceastă țară, Pavel Matev. A fost de 
față Hristo Gălăbov, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al R. P. Bulgaria la 
București. '

ÎN DRUM SPRE SOFIA, 
MINISTRUL CULTURII 
AL U.R.S.S. S-A OPRIT 

ÎN BUCUREȘTI

Duminică după-amiază s-a înapoiat 
In Capitală delegația guvernamen
tală, condusă de Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, care a 
făcut o vizită în R.A.U. și Iordania. La 
Cairo și Amman delegația română a 
semnat acordul de cooperare econo
mică și tehnică în scopul dezvoltării 
relațiilor economice și comerciale cu 
cele două țări. La sosire, pe aeropor
tul Băneasa, erau prezenți membri al 
conducerii Ministerului Comerțului 
Exterior, precum și Moustapha Moukh- 
tar, ambasadorul R.A.U. la București.

(Agerpres)

In lotul

campioană 
bronz ob-

echipa de

Totul e bine dacă • •a

se va continua bine
/I

în drum spre Sofia, Ekaterina Ale
xeevna Furțeva, ministrul culturii al 
U.R.S.S., s-a oprit cîteva ore în Bucu
rești. E. A. Furțeva a avut o întîlnire 
cu președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu Ma
covei. Cu acest prilej, președintele 
C.S.C.A. a oferit un dejun în cinstea 
ministrului sovietic. A luat parte I. S. 
Ilin, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București.

vremea

Dinamoviștii bucureșteni au obținut o victorie clară în partida 
cu Politehnica Galați: 3—0. (Fază din acest meci desfășurat ieri 

în Capitală)

MfPf 0 NOUĂ EDIȚIE

CUPEI ORAȘULUI BUCUREȘTI 
LA HANDBAL FEMININ

PLECAREA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE 

CEHOSLOVACE

O. V.

HOCHEI PE GHEAȚĂ

Delegația guvernamentală ceho
slovacă, condusă de Miroslav Galuska, 
ministrul culturii și informațiilor, care 
a luat parte la semnarea noului Acord 
de colaborare culturală dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, a părăsit du
minică seara Capitala. La plecare, în 
Gara de Nord se aflau Pompiliu Ma
covei, președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Vasile Alexan- 
drescu, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, membri ai conducerii 
C.S.C.A., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, precum 
și Karel Komarek, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R. S. Cehoslovace la 
București.

Ieri în țară: vremea s-a încăl
zit ușor în vestul țării, men- 
ținîndu-se relativ rece în rest. 
Cerul a fost schimbător, mai 
mult acoperit în sud. Au căzut 
burnițe slabe locale în Dobro- 
gea, iar cu totul izolat în es
tul Moldovei a nins. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila 
între minus 1 grad la Cîmpu- 
lung Muscel și 10 grade la Vă- 
rădia.

Timpul probabil pentru zilele 
de 26, 27 și 28 noiembrie. în 
țară : după o încălzire trecă
toare, vremea se va răci din 
nou. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea preci
pitații slabe locale, mal alei 
în jumătatea de nord-vest a 
țării. Vîntul va sufla potrivit, 
predominînd din nord-vest. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 și 6 
grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele între 1 și 11 grade. 
Ceață la începutul intervalului, 
în București : vremea se în
călzește ușor la început, apoi 
se răcește. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații 
slabe.

România-Bulgaria 4-4

(1-1; 2-0; 1-3)
I

Fără îndoială, victoria obținută de 
către fotbaliștii noștri în întâlnirea 
cu echipa Elveției, disputată in cadrul 
preliminariilor C.M., ne satisface. în 
afară de faptul că rezultatul realizat 
ne îngăduie continuarea cursei pen
tru calificarea în turneul final al 
campionatului mondial de fotbal din 
Mexic, el ne-a oferit înregistrarea 
unui succes al primei "noastre echipe, 
după o serie de eșecuri în competi
țiile oficiale cu miză iar pentru or
goliul amatorilor de fotbal din țara 
noastră, satisfacția unei „mici re
vanșe" (scorul redus, totuși) față de 
meciul disputat în mai anul trecut 

Zurich.
■ artida România-Elveția, desfășu- 

, sîmbătă după-amiază, a avut 
două „etape" distincte, poate chiar 
opuse una alteia în special din punc
tul de vedere al formației noastre : 
o primă repriză nemulțumitoare atît 
sub unghiul rezultatului cît și al 
jocului practicat de către fotbaliștii 
români și o a doua în care am în
scris cele două goluri ale victoriei, 
desfășurînd totodată un joc de 
tate, vădindu-se posibilitățile 
ale unora dintre jucătorii ce au 
pus echipa.

Totul e bine cînd se termina 
se spune de obicei. Dar, cum fotba
lul nu se termină niciodată definitiv, 
avînd mereu și... „seria următoare", 
dictonul amintit are nevoie de o 
anume modificare în partea finală; 
totul • bine dacă se va continua 
bine.

Despre ce este vorba 7 Considerăm 
că această partidă România — Elve
ția ar trebui privită cu un interes a- 
parte de către factorii responsabili 
în legătură cu soarta echipei repre
zentative, pentru că după opinia 
noastră ea ar putea fi un bun început 
de drum. Un bun început de drum, 
nu atît pentru competiția în care 
sîntem angrenați, cît mai ales pentru 
viitorul efectiv al acestui „unspre
zece". Ca tribut al unei mentalități 
dăunătoare, echipa reprezentativă a 
fost, cu rare excepții, rodul unor so
luții de moment, improvizîndu-se 
mereu în funcție pe diferite criterii 
de selecție acceptate sau contestate. 
Nu spunem nimănui nici o noutate, 
reamintind faptul că, din păcate, ani 
de-a rîndul prin lotul reprezentativ, 
prin echipă, jucătorii au trecut ca 
valizele prin gară, fotbalul nostru 
definind poate un record mondial în 
ceea ce privește numărul de interna
ționali A. Acest aspect negativ s-a 
răsfrînt, cum era și normal, asupra 
randamentului „unsprezece-lui" ali
niat de fiecare dată, asupra omoge
nității sale, a capacității sale de efort- 
fizic și psihic.

Este un adevăr unanim recunoscut 
(dar la noi, aproape deloc aplicat) 
că o echipă reprezentativă trebuie 
construită la fel ca și una de club, 
printre condițiile sale fundamentale 
aflîndu-se, în prim-plan, desfășura
rea unei activități de perspectivă ce 
presupune lucrul cu aceiași oameni 
pe o perioadă de timp mai îndelun
gată. Jocul cu Elveția a avut da
rul să ne demonstreze că, la ora ac
tuală, în lotul reprezentativ se află

cali- 
reale 
com-

bine,

un număr de fotbaliști apți să fie 
luați în considerare pentru o aseme
nea activitate. Scriind aceasta ne re
ferim cu osebire la Dumitrache, Săt- 
măreanu, R. Nunweiller, Boc, Dinu, 
Domide, Gornea, Dembrovschi. (De
sigur, nu lăsăm deoparte jucători 
ca Barbu, Pîrcălab sau Lucescu — 
accidentat sîmbătă în al doilea mi
nut al partidei, și alții...). Antre
norul E. Ballabio ne declara, după 
meci, că a fost pur și simplu surprins 
de clasa ridicată a unui Radți Nun
weiller, Dumitrache sau Sătmăreanu. 
Toți acești jucători au vîrste variind 
între 2Q. și 25 de ani și sînt suscepti
bili de progres dacă pregătirea lor nu 
va mai fi lăsată la voia întîmplării.

Meciul cu Elveția ne-a mai adus 
încă un element pozitiv : este pen
tru prima oară, după mulți ani, în 
care atacul reprezentativei noastre 
a cîștigat duelul aerian cu o apă
rare de echipă națională, ambele 
goluri fiind înscrise cu capul. Deci, 
un plus de înălțime, de care am 
suferit mereu.

Adăugind și faptul că omogenita
tea de vîrstă a dus și la o omoge
nitate sub unghiul efortului, tra
dus în practică printr-o mai accen
tuată și egală circulație a oameni
lor în teren, întregim un succint 
tablou al argumentelor care ne în
drituiesc să considerăm jocul cu 
Elveția drept o posibilitate de a 
face în sfîrșit ceva serios pentru 
echipa reprezentativă de fotbal.

Iar acest ceva serios se poate con
cretiza într-o muncă stăruitoare 
pentru întregirea fondului de jucă
tori valoroși ai lotului și, mai ales, 
pentru elaborarea unui program de 
pregătire de mare severitate și 
efort, dublată de o viață personală a 
jucătorilor corespunzătoare. Am fi 
bucuroși să constatăm că domeniul 

• teoriei abstracte, al frazeologiei 
pseudo-științifice a fost părăsit de 
către antrenorii noștri pentru a se 
trece la acțiuni cu efecte mai con
structive atît în ceea ce privește 
reprezentarea pe tărîm internațio
nal a fotbalului românesc, cît și în 
viața sa interioară. Să păstrăm ceea 
ce a adus bun acest joc cu Elveția, 
să aruncăm ceea ce a fost rău.

Deci, totul e bine dacă se va con
tinua bine.

De marți și pînă duminică, sala 
Floreasca va fi teatrul unor intere
sante dispute de handbal feminin, în 
cadrul unei noi ediții (a IX-a) a 
Cupei orașului București. Prezența 
la startul competiției a unor echipe 
de valoare indiscutabilă — Ungaria, 
campioană mondială, U.R.S.S., Iugo
slavia și R. D. Germană, pe lîngă cele 
două selecționate ale României (A și 
tineret) — asigură turneului pers- ’ 
pective din cele mai promițătoare 
din punct de vedere tehnic specta
cular. Se intîlnesc, de altfel, cinci 
din echipele care întotdeauna au a- 
vut de spus un cuvînt greu în stabi
lirea ierarhiei în handbalul feminin 
mondial.

Marți sînt programate, de la ora 
16.45, următoarele partide, în ordinea

disputării lor : România A-Ro- 
mânia tineret, Iugoslavia-Ungaria și 
U.R.S.S.-R. D. Germană. în conti
nuare, programul prevede jocurile : 
MIERCURI : R. D. Germană-Unga- 
ria, România tineret-Iugoslavia, Ro
mânia A-U.R.S.S. ; JOI : Iugoslavia- 
R. D. Germană, România tineret- 
U.R.S.S., România A-Ungaria ; SÎM- 
BĂTĂ : România tineret-Ungaria, 
lugoslavia-U.R.S.S., România A- 
R. D. Germană ; DUMINICĂ : ’ 
U.R.S.S.-Ungaria, România tineret- . 
R. D. Germană, România A-Iugosla- 
via.

Pentru conducerea meciurilor, în a- 
fara unor arbitri români, au fost in
vitați și Kielhorn (Olanda), Kurt 
(Elveția) și Larsson (Suedia),

Aseară, s-a desfășurat pe pa
tinoarul artificial din parcul „23 
August' întîlnirea internațională 
amicală de hochei pe gheață din
tre echipele României și Bulga
riei. Comportîndu-se foarte slab, 
hocheiștii noștri n-au reușit decît 
un rezultat nul, la propriu și la 
figurat.

Am remarcat, însă, progresul 
înregistrat de oaspeți atît în ceea 

ț ce 
c!t

privește tehnica patinajului, 
și cea a mînuirii crosei.

nC. C. E."

Răspunderea
conducătorului
de întreprindere
(Urmare din pag. I)

Valentin PAUNESCU

PRONOSPORT
Zișa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la concursul Pronosport nr.

47, etapa din 24 noiembrie 1968
Bologna — Milan 1—0
Cagliari — Torino 1—0
Internazionale — Fiorentina 1—2 
Juventus — Pisa 
Lanerossi — Napoli 
Palermo — Varese 
Sampdoria — Atalarita 
Verona — Roma 
Chimia Suceava — Ceahlăul 
Portul — Metrom 
Gaz metan .— C.F.R. Timi

șoara
A.S. Cugir — Olimpia 
Metalul Hunedoara—C.S.M.

Reșița
Fond de premii: 375 800 lei.

2—0
2—0
1—1 
0—0
2—0 
1—1 
6-0
3—1
2—0
1—0

CICLOCROS la polo pe apă

1
1
2
1
1 
X 
X 
1 
X
1

1
1

1

In împrejurimile stadionului Me
talul s-au disputat, ieri, finalele 
campionatului național de ciclo- 
cros. Deși timpul a fost împotriva 
sportivilor, ca și terenul desfun
dat de altfel, cursele au fost fru
moase, dîrze. Finala seniorilor, în 
special, a prilejuit o luptă extraor
dinară între CONSTANTIN GRI- 
GORE (Dinamo București) și 
GHEORGHE NEGOESCU (Steaua), 
învingătorul fiind cunoscut de 
abia pe ultimii metri. Cei 18 km 
(10 ture) ai probei au fost acope 
rițl de Constantin Grigore în 55:24 
C. Grigore cîștigă titlul de cam
pion național pentru a doua oară 
consecutiv. Pe locul al doilea s-a 
clasat Gh. Negoescu, Ia diferență 
de o... secundă, iar pe locul trei 
Vasile Selejan (Dinamo București).

La categoria juniori mari, titlul 
de campion a revenit lui D. Stan
ca de la Șc. S. 2, iar la categoria 
juniori mici lui Tudor Dicianu de 
la Tractorul Brașov.

în cadrul grupei „C.C.E." de polo 
pe apă de la Budapesta, echipa 
Ferencvaros Budapesta a învins 
cu scorul de 6—5 (2—1, 1—1, 1—2, 
2—1) echipa Dinamo București. In 
clasament conduce Ferencvaros cu 
6 puncte, urmată de Dinamo Bucu
rești cu 4 puncte, Akademik Sofia 4 
puncte, Ruda Hvezda Kosice — 2 
puncte etc. Primele două echipe ur
mează să se califice pentru turneul 
final.

DIN LUMEA LARGA
Continuîndu-șl turneul în țara 

noastră, echipa de fotbal I.F.K. 
Goteborg a jucat duminică la 

Ploiești cu echipa Petrolul. Fotbaliștii 
români au repurtat victoria cu sco
rul de 2—1 (1—1).

In cadrul competiției internațio
nale de tenis de masă pentru 
cupa „Ligii europene", dumi

nică la Moscova echipa U.R.S.S. a 
învins cu 7—0 selecționata României.

Din Toulouse se anunță că jucăto
rul de rugbi Norbert Dargeles 
(taloneur) continuă să fie acci

dentat și nu va putea juca în meciul 
Franța-România, programat la 1 de
cembrie la București. El urmează în 
prezent un tratament medical, care 
va dura o lună de zile.

La Freiburg s-a disputat întîlni
rea internațională de handbal 
dintre echipele masculine ale 

R. F. a Germaniei și Elveției. Hand- 
baliștii vest-germani au obținut vic
toria cu scorul de 20—10 (13—4).

In meciul internațional de fotbal 
desfășurat la Nicosia în cadrul 
preliminariilor campionatului 

mondial (grupa a 7-a), echipa R. F. 
a Germaniei a învins cu scorul de 
1—0 (0—0) echipa Ciprului. Unicul 
punct al meciului a fost marcat în 
minutul 89 de Held. Jocul a fost

condus de arbitrul A. Pîrvu (Ro
mânia).

Sîmbătă, o selecționată a cluburi
lor de box din Berlinul occi
dental a întîlnit echipa Dinamo 

București. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 10—10.

volei a 
află în 
Canada, 

a jucat la Vancouver cu reprezen
tativa acestui oraș. Voleibalistele 
cehoslovace au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (15—6, 15—7, 15—9).

Selecționata feminină de 
Cehoslovaciei, care se 
prezent în turneu în

Campionul european de box la 
cat. semigrea, danezul Tom 
Bogs, își va pune la 12 decem

brie titlul în joc în fața italianului 
Del Papa. Meciul se va desfășura 
la Copenhaga. Tom Bogs, în vîrstă 
de 24 de ani, a devenit campion în 
urma victoriei prin ko repurtată în 
fața vest-germanului Stengel. Del 
Papa a mai fost campion al Euro
pei, fiind învins (discutabil) prin 
descalificare de Stengel.

In runda a 4-a a turneului in
ternațional masculin de șah 
de la Berlin, Radovici (Româ

nia) a remizat cu Schonenberg (R.D. 
Germană). Alte rezultate : Malich 
(R.D.G.) — Barczay (Ungaria) re
miză ; Ortega (Cuba) — Saițev 
(U.R.S.S.) 0—1 ; Uhlman (R.D.G.) —

Vasiukov (U.R.S.S.) 1—0. In clasa
ment conduc Bronstein (U.R.S.S.) și 
Csom (Ungaria), cu cîte 2,5 puncte.

*

(Urmare din pag. I)

secto- 
de la 
c) doi 
la Pi-

La Zagreb, în altă grupă contînd 
pentru „C.C.E." la polo pe apă, Mla- 
dost (Zagreb) a întrecut cu 7—5 
(1—0, 3—3, 2—2, 1—0) pe Dinamo 
Moscova. în clasament conduce Di
namo Magdeburg cu 6 puncte, urmată 
de Mladost Zagreb cu același număr 
de puncte.

poziții legale este cauza ce face ca 
și în anul 1968 să se mai mențină la 
85 de unități — dintre cele 600 veri
ficate — peste 160 de gestionari cu 
antecedente penale, iar la 252 de 
unități să existe aproximativ 2 500 
de gestionari pentru care nu se cu
noștea situația antecedentelor. în a- 
ceste condiții, nu este de mirare că 
numai într-un an și jumătate — 1967 
și semestrul I a.c. — la 52 de unități 
din cele verificate, unde au lucrat 
gestionari cu antecedente penale, au 
fost comise de către aceștia noi pa
gube care totalizează circa 800 000 
de lei.

A te interesa de situația anteceden
telor unui salariat, căruia îi încre
dințezi mînuirea de valori mate
riale, nu e o treabă deloc complicată 
sau grea. A fost deajuns un impuls 
din partea organelor de control ca, 
operativ, conducerile întreprinderi
lor să ceară relațiile de rigoare pen
tru 2 423 gestionari. S-a determinat 
în același timp schimbarea din func
ție a peste o sută de gestionari ce nu 
întruneau condițiile legale din acest 
punct de vedere, iar pentru aproape 
4 400 gestionari s-au constituit ga
ranțiile materiale stabilite de lege.

Neajunsurile ce se manifestă în 
domeniul apărării proprietății socia
liste nu se limitează la situațiile a- 
mintite. Nu arareori, străduințele de
puse de un întreg aparat mobilizat 
pe diferite trepte — organe de con-

Prind viață 
retortele argintii...

In „Cupa campionilor europeni'
I la baschet masculin, echipa
1 belgiană Standard Liăge a în

vins la Helsinki cu 81—74 (37—36) 
echipa Tapion Honka.

La Liege, în „Cupa orașe 
guri" la tenis de masă, 
Standard din localitate 

vins cu scorul de 5—3 echipa Aka
demik din Plovdiv.

Lidera campionatului de fotbal 
al Angliei este Liverpool cu 
30 de puncte, urmată de 

Leeds United (29 puncte), Everton 
(28 puncte), Arsenal (25 puncte) etc. 
West Bromwich Albion se află pe 
locul 9 cu 21 de puncte. Rezultate 
înregistrate în etapa de sîmbătă : 
Chelsea — Arsenal 1—0 ; Ipswich 
Town—West Ham United 2—2 ; 
Leeds United — Everton 2—1 ; Lei
cester — Sheffield Wednesday 1—1; 
Liverpool—Coventry 2—0; Manches
ter City—West Bromwich Albion
5—1 ; Stocke City — Manchester U- 
nlted 0—0 ; Sunderland — Brunley 
2—0 ; Wolverhampton — Newcastle 
5—9.

experienței în lumea 
argintie a modernei 
pirolize de la Brazi.

Familiarizarea cu 
tehnologia și nivelul 
tehnic al viitorului 
complex petrochimic 
de la Pitești s-a făcut 
simultan cu apelul in
sistent la memoria... 
arhivelor și a oame
nilor, care au parti
cipat la operațiile de 
montaj și punere în 
probe tehnologice a 
sectorului de piroliză 
de la Brazi. Greșelile 
pe care o anumită 
prejudecată — como
dă ca orice prejude
cată — le mai scuză 
în aceste faze indus
triale dificile nu mai 
trebuiau repetate. „Vi
teză pentru timp și 
timp pentru viteză" 
era o realitate strin
gentă în calendarul 
industrial al viitoru
lui loc de muncă și 
orice întîrziere trebu
ia exclusă de la bun 
început. O comparație 
sugestivă se impune 
de la sine : a) cinci 
ani au trebuit să trea
că de la organizarea 
șantierului și pînă la 
punerea în funcțiune 
a obiectivelor simila-

re de pe Valea Tro- 
tușului; b) aproape 
trei ani, între limite
le amintite, la 
rul de piroliză 
Brazi și doar... 
ani la cel de 
tești.

Simpla comparare 
dintre aceste date su
gerează atît dinamis
mul industrializării, 
cît și saltul profesio
nal realizat în bio
grafiile acestor oa
meni care au îmbră
țișat 
sub

meserii aflate 
semnul unui ra- 
progres tehnic. 
David era mais

tru la Uzinele chimice
din Copșa Mică ; 
după ani de muncă și 
învățătură îndîrjită — 
inginer tehnolog Ia 
Combinatul de cauciuc 
din orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej ; în prezent 
este tehnolog șef al 
complexului de piro
liză. Un drum asemă
nător : Constantin Ta
tu a lucrat Șase ani 
ca maistru la Rafină
ria Teleajen, iar după 
facultate la o. rafină
rie.

— In profesia noas
tră — ne spune ing. 
Nistor Marian — pla
fonarea este practic 
exclusă atît timp cît

nu te lași de bună
voie în afara ei. Nu
mai în cei nouă ani 
de producție pe care-i 
număr, tabloul profe
siei pe care am îm
brățișat-o s-a schim
bat structural. La ab
solvire, cunoștințele 
din anul întîi de fa
cultate nu mai cores
pundeau în multe pri
vințe cu ceea ce am 
găsit în primul an de 
practică profesională. 
Un combinat cum este 
cel în care lucrez, 
prin noutățile sale de 
ordin tehnic, nu te 
lasă să fii prizonierul 
rutinei, ci îți solicită 
din plin cunoștințele, 
receptivitatea față 
ultimul cuvînt în 
terie, inițiativa.

Cuvinte de bun 
gur la început

de 
ma-

au- 
_ de 

drum, pe care le-am 
auzit de la mulți din
tre cei care pregătesc 
apropiata premieră in
dustrială. Ele sînt o 
garamție și — în ace
lași timp — un anga
jament că eforturile a- 
cestui tînăr dar puter
nic colectiv se vor ma
terializa în activitatea 
tehnico-economică a 
noului pilon al petro
chimiei românești.

trol ce descoperă pagubele, organe 
de procuratură ce anchetează, in
stanțe de judecată, comisii de litigii 
etc — nu ajung să fie finalizat^ prin 
recuperarea pagubelor provocate în 
avutul obștesc din cauza unor fac
tori de răspundere din unități eco
nomice și bugetare care, deși sînt în 
posesia titlurilor definitive, întîrzle 
fără nici o justificare punerea lor în 
execuție. Faptele arată că printr-un 
asemenea concurs de împrejurări — 
care, de ce să n-o spunem, înseamnă 
o încălcare a legii — s-a ajuns ca im
portante pagube să nu mai poată fl 
urmărite și recuperate de Ia cel care 
le-au provocat. Frecvente sînt și ca
zurile cînd conducerile administrati
ve nu manifestă destulă grijă în 
transmiterea debitelor la noile locuri 
de muncă ale salariaților plecați din 
unitate, pentru a asigura continuita
tea reținerilor legate de recuperarea 
pagubelor aduse avutului obștesc. Cu 
prilejul controlului amintit a reieșit 
că la 158 unități, pagube în valoare 
de 3,7 milioane lei nu fuseseră trans
mise spre urmărire la noile locuri de 
muncă ale foștilor salariat! sau la do
miciliul acestora. Este mare șl numă
rul cazurilor în care importante pa
gube provenite din lipsuri de valori 
materiale, penalizări etc. stau cu lu
nile de zile neclarificate sub aspec
tul vinovăției și al prejudiciului de
finitiv.

Efectele delăsării grave a con
ducerilor și a factorilor de răspun
dere din respectivele unități au fost 
contracarate și în acest domeniu de 
intervenția energică a organelor de 
control, care au determinat punerea 
în executare a unui considerabil nu
măr de cazuri de creanțe pentru pa
gube.

S-ar putea crede că .evitarea unor 
asemenea abateri, prin respectarea 
legii, în litera ei, implică cine știe 
ce eforturi, care ar solicita condu
cerile de unități în detrimentul preo
cupărilor de bază ale muncii de 
conducere. Socotim că tocmai pre
zența șl acțiunea hotărîtă, plină de 
răspundere, în toate compartimente
le de activitate sînt atribute esenția
le ale muncii de conducere și ele se 
dovedesc cu atît mai necesare cînd 
este vorba de apărarea integrității 
avutului obștesc. Numeroasele aba
teri constatate cu ocazia acestui con
trol au impus luarea unor măsuri 
severe împotriva celor care s-au 
făcut vinovați de încălcarea dispo
zițiilor legale referitoare la preveni
rea și recuperarea pagubelor. De a- 
semenea, în timpul controlului au 
fost instruiți pe probleme gestionare 
peste 8 600 de salariați care înde
plineau funcții de gestionari.

Faptele înfățișate demonstrează 
convingător că legile care ocrotesc 
avutul obștesc sînt suficiente și ele 
răspund la cele mai diverse aspecte 
ale vieții. Din păcate, aplicarea aces
tora continuă să rămînă în viziunea 
anumitor cadre de conducere un act 
facultativ, susceptibil de interpreta
re. Este o optică dăunătoare Ia care 
trebuie să se renunțe, înțele- 
gîndu-Se cu toată claritatea că res
pectarea întocmai a legislație! socia
liste constituie o sarcină de prim or
din a conducătorilor de unitățL Spri
jinul pe care aceștia îl pot avea, 
periodic," din partea diverselor orga
ne care exercită funcții de control 
și de îndrumare nu trebuie și nici 
nu pot să suplinească atributele 
care revin conducerilor administra
tive pe această linie. Prevenirea si 
recuperarea pagubelor, tragerea la 
răspundere a celor vinovați, aplicarea 
întocmai a dispozițiilor legale privind 
apărarea avutului obștesc se impun 
ca probleme permanente Pe agenda 
de lucru a fiecărei conduceri de în
treprindere și organizație economică 
socialistă.



DUPĂ LOVITURA HANOI

DE STAT
DIN MAU

BAMAKO 24 (Agerpres). — Mem
brii Biroului Uniunii Naționale a oa
menilor muncii din Mali și secretarii 
generali ai sindicatelor pe ramură s-au 
întrunit la Bamako pentru a examina 
situația care s-a creat în țară în urma 
recentei lovituri de stat și preluării pu
terii de către militarii conduși de loco
tenentul Moussa Traore, anunță postul 
malian de radio. Conducerea sindicate
lor a discutat cuvîntarea program a 
Comitetului militar al eliberării națio
nale. Liderii sindicali, se spune în- 
tr-un comunicat difuzat după termina
rea ședinței, au hotărît să sprijine un 
program care garantează libertățile de
mocratice și sindicale și asigură reali
zarea scopurilor dezvoltării economice 
și sociale.

A 2 -a aniversare
a rascoates

împotriva colonialiștiior

VIZITA MINISTRULUI
RE EXTERNE ROMÂN

ÎN TURCIA

agențiâle de presa transmit:

TENSIUNE
IN SEBRA
LEONE

Mica țară din vestul Africii, Sierra 
Leone, (suprafață 72 400 kmp, popu
lație 2,5 milioane locuitori) trăiește din 
nou zile de tensiune. în mai multe re- 
Siuni ale țării au fost semnalate inci- 

ente serioase soldate cu morți și ră
niți. în urma demonstrațiilor și cioc
nirilor violente dintre adepții diverse
lor grupări politice, care au avut loo 
în ultima vreme în capitala Sierrei 
Leone, Freetown, situația în țară se 
menține încordată. După cum trans
mite agenția France Presse, aproxima
tiv 200 de persoane au fost date dis
părute ca urmare a acestor tulburări, 
iar autoritățile au arestat peste 40 de 
persoane. Ziarul „The Express" rela
tează că șefii partidelor de opoziție ar 
fi fost deportați, și în prezent conti
nuă pe scară largă arestările. Pentru 
a preveni extinderea și agravarea tul
burărilor, premierul Siaka Stewens a 
decretat starea de urgență, care con
form unor surse informate va fi pre
lungită pe o perioadă de trei luni și 
a amînat alegerile parlamentare par
țiale, ce urmau să se desfășoare la 
26 noiembrie.

în cercurile africane se relevă că 
frămîntările actuale au la bază cauze 
multiple. în primul rînd ele se dato
rează acumulării multor probleme care 
nu și-au găsit rezolvarea în anii de 
după cucerirea independenței. Masele 
populare sperau că, o dată cu aboli
rea colonialismului, țara va păși pe 
calea dezvoltării economice și în con
secință se va produce și o ameliorare 
a nivelului de trai. Dar Sierra Leone 
nu a făcut pașii scontați în această 
direcție. Ba mai mult, la mijlocul a- 
nului 1966, deci după cinci ani de la 
proclamarea independenței, datoria 
publică se ridica la 31,5 milioane lire 
sterline, depășind de aproximativ două 
ori bugetul țării.

Greutăților economice li s-a adău
gat accentuarea animozităților tribale. 
Este bine știut că opresiunea colo
nială a însemnat între altele și opri
rea în loo a dezvoltării sociale, pre
cum și încurajarea pe toate căile a in
toleranței tribale, factor generator, 
după cum s-a putut constata, de nu
meroase convulsiuni pe continent. A- 
ceastă situație s-a reflectat în Sierra 
Leone prin formarea unor partide po
litice bazate-pe criteriul etnic: Parti
dul popular reprezentînd tribul 
Mende, iaT Congresul întregului po
por — tribul Temne.

încordarea dintre aceste grupări po
litice a atins o intensitate deosebită cu 
prilejul alegerilor de anul trecut, în 
care învingător a ieșit Congresul în
tregului popor datorită unui program 
care promitea măsuri radicale în do
meniul economiei. Trei zile mai tîrziu 
o altă formațiune a armatei a înfăp
tuit o nouă lovitură militară de stat, 
instituind Consiliul național al refor
mei care l-a avut în fruntea sa pe 
Juxon Smith. N-a trecut decît un an 
și un grup de subofițeri au intrat în 
acțiune arestîndu-și superiorii. Pentru 
guvernarea țării s-a făcut apel la li
derul Congresului întregului popor, 
Siaka Stewens.

Liderul acestui partid, Siaka Ste
wens, nu a putut însă ocupa fotoliul 
prezidențial decît după un an, în care 
răstimp s-au succedat cîteva lovituri 
și contralovituri de stat. Venirea aces
tuia la putere nu a adus potolirea 
agitațiilor. în cursul verii acestui an la 
Freetown s-a făcut cunoscută descope
rirea unui complot urmărind o nouă 
răsturnare politică. în acea perioadă 
au circulat intens zvonuri cu privire 
la posibilitatea pătrunderii în țară a 
unor grupuri de mercenari. în conse
cință au fost luate măsuri extreme de 
securitate dublate în prezent de mă
suri suplimentare. Vor reuși ele să 
stăvilească frămîntările ?

A. B.

HANOI 24 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc un miting consacrat 
celei de-a 28-a aniversări a răscoa
lei împotriva colonialiștilor, izbuc
nită în. noiembrie 1940 în aproape 
toate provinciile din Vietnamul de 
sud.

La miting a luat cuvîntul Hoang 
Quoc Viet, membru al G.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam, membru al Prezidiului G.C. al 
Frontului Patriei din Vietnam, 
care a vorbit despre importanța 
acestei răscoale și despre tradițiile 
de luptă ale poporului vietnamez. 
El a adus mulțumiri popoarelor din 
țările socialiste, din întreaga lume, 
inclusiv celui american, pentru 
sprijinul activ acordat poporului

vietnamez în lupta sa împotriva 
agresiunii S.U.A.

Condamnînd poziția Statelor U- 
nite, vorbitorul a amintit că înce- 
pîțid de la 1 noiembrie, cînd a fost 
ordonată încetarea bombardamen
telor S.U.A. asupra teritoriului 
R.D.V., navele militare americane 
au deschis în repetate rînduri focul 
asupra satelor sud-vietnameze, a- 
vioane au bombardat multe re
giuni din Vietnamul de sud și con
tinuă zboruri de recunoaștere asu
pra Vietnamului de nord. Atît 
timp cît imperialiștii americani 
continuă agresiunea asupra țării 
noastre, a subliniat vorbitorul, po
porul vietnamez va duce o luptă 
susținută pînă la victoria finală.

Președintele de Gadte despre
situația monetară a Franței

PARIS 24 (Agerpres). — Intr-un 
discurs radiodifuzat rostit duminică 
seara, președintele Franței, generalul 
de Gaulle, a abordat problema situa
ției monetare a Franței, afirmînd 
că actuala criză monetară este o 
consecință a evenimentelor din mai 
și iunie, care au impus economiei 
franceze sporiri Importante de sa
larii. Președintele a arătat că re-

Ministrul comerțului. 
exterior al României 

primit de regele 
Hussein al Iordaniei
AMMAN 24 (Agerpres). — Re

gele Hussein al Iordaniei a primit 
simbătă la Palatul Ragadan din 
Amman pe Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România. La în
trevedere au participat, de aseme
nea, dr. Iacob Ionașcu, ambasado
rul României la Amman, și Ion 
Marcu, director în Ministerul Co
merțului Exterior. Din partea ior
daniană a fost prezent Hatem 
Zughby, ministrul economiei.

zervele proprii, precum și creditele 
primite, vor permite depășirea ac
tualelor probleme, fără a se recurge 
la devalorizarea francului, deoarece 
creșterea producției continuă și se 
dezvoltă comerțul exterior al Fran
ței, 
cesltatea 
libru 
niile 
lului curs al francului. Din 
de vedere economic, a continuat el, 
fără să se revină asupra creșterii 
salariilor stabilite în primăvară, 
vom refuza să impunem economiei 
noi sarcini care să o împiedice să 
redevină viguroasă și capabilă „ de 
concurență. Aceasta va însemna 
menținerea fermă a actualelor pre
țuri la produsele industriale, ali
mente și servicii. Pentru a asigura 
o balanță de plăți pozitivă s-a ho
tărît dezvoltarea capacităților de 
export ale întreprinderilor franceze, 
prin reducerea unor impozite. De
ficitul bugetului pe 1969, evaluat 
inițial la peste 11,5 miliarde franci, 
va fi stabilit la mai puțin de 6,5 
miliarde, datorită în special redu
cerii cheltuielilor administrative, a 
subvențiilor acordate întreprinderilor 
naționalizate și proiectelor privind 
echipamentul civil, militar și uni
versitar. Se impune deci, a adăugat 
el, un control riguros atît în ce pri
vește schimburile, cît și perceperea 
efectivă a tuturor impozitelor exis
tente.

De Gaulle a susținut că trebuie 
luate măsuri împotriva „agitațiilor" 
care „împiedică munca".

ANKARA 24. — Trimisul specia] 
Agerpres, Simion Morcovescu, 
transmite: Duminică, în cea de-a 
treia zi a șederii sale în Turcia, mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Gorneliu Mănescu, însoțit de 
ministrul afacerilor externe al 
Turciei, Ihsan Sabri Gaglayangil, a 
vizitat clădirea modernă a Marii 
Adunări Naționale a Turciei, unde 
a primit explicații privind compo
nența parlamentului și sistemul de 
lucru în cursul sesiunilor și între 
sesiuni.

Oaspetele român a vizitat apoi 
muzeul Hitit. Amenajat la sugestia 
lui Ataturk, muzeul cuprinde bogă
țiile arheologice ale țării și în spe
cial vestigiile civilizației hitite. în 
continuare, Corneliu Mănescu a fă
cut o plimbare prin capitala 
Turciei.

în vizitele făcute, ministrul ro
mân a fost însoțit de ambasadorul 
României la Ankara, Grigore Gea- 
mănu, și persoanele oficiale care-1 
însoțesc, precum și de ambasadorul 
Turciei la București, Kâmiiran Gii- 
riin.

Seara, Gorneliu Mănescu a oferit 
un dineu în onoarea ministrului 
afacerilor externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Gaglayangil.

Alessandro Perîini, președintele Camerei 
Deputățiilor a parlamentului italian,a fost în
sărcinat de președintele Giuseppe Saragat cu explorarea 
șanselor de soluționare a crizei guvernamentale declanșate 
săptămîna trecută. Pertini va începe luni dimineața con
sultările în rîndul conducătorilor partidelor de centru stînga 
— democrat-creștin, republican și socialist.

Comunicatul Conferinței miniștrilor de 
finanțe ai țărilor din zona francului,care a avut 
loc duminică după-amiază la Paris, arată că „politica mo
netară a statelor membre ale zonei francului va continua 
să fie solidară". Miniștrii de finanțe ai țărilor din această 
zonă au prezentat, de asemenea, o analiză a situației eco
nomice a țărilor lor și au făcut aprecieri asupra situației 
monetare internaționale.

0 cuvîntare a
STUROVO 24 (Agerpres). — Su 

prilejul terminării construcției pri
mei părți a Combinatului din Stu- 
rovo pentru producția celulozei și 
hîrtiei a luat cuvîntul Alexander 
Dubcek, prim-secretar al G.G. al 
P.C. din Cehoslovacia, care i-a feli
citat pe constructori pentru succe
sele repurtate în muncă. El a sub
liniat că combinatul de la Sturovo 
va contribui la eforturile îndrep
tate spre realizarea unor schimbări 
structurale în economie și spre în
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U A Dubcek
tărirea ramurii prelucrătoare, pe 
baza materiei prime existente în 
țară.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
schimbărilor în sistemul de condu
cere a economiei și a restabilirii 
echilibrului economic, relevînd că 
în toate sectoarele de muncă tre
buie să se țină seama cu toată ho- 
tărîrea de crearea resurselor eco
nomice de producție și de dezvol
tarea ei eficientă.

Evoluția conflictului9

de muncă de la uzinele
Ford din Belgia

In urma numirii ți
nui mediator din 
partea statului bel
gian, la uzinele de 
automobile Ford 
Genk, au avut 
primele contacte 
tre reprezentanții 
ganizațiilor sindicale 
și ai administrației 
întreprinderii, în ve
derea aplanării con
flictului de muncă 
care durează de peste 
o lună Conducerea 
întreprinderii a refu
zat pînă în prezent 
cererea justificată a

acestor

din 
loc 
în- 
or-

muncitorilor 
uzine ca salariul lor 
să fie ridicat la nive
lul salariilor munci
torilor de la uzina de 
tractoare din Anvers, 
de asemenea, pro
prietate a concernu
lui Ford Patronii în 
treprinderii din Genk 
au desfășurat încă 
din momentul creării 
sale o campanie sis
tematică de împiedi
care a oricăror acti
vități sindicale Ast
fel se explică de ce in 
cei ~5 ani de existentă

a uzinei, 8 000 de 
muncitori au părăsit 
întreprinderea, cău- 
tîndu-și alte locuri de 
munci

Intre timp, greva 
continuă. După cum 
scriu ziarele belgiene, 
ea pune în mod se
rios sub semnul în
trebării posibilitățile 
de îndeplinire a con
tractelor .privind li
vrarea noului model 
de automobil Ford 
Escort, stocurile fiind 
aproape epuizate

TEATRUL DE COMEDIE 
APIAUDA1 IA CRACOVIA

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — 
Continuîndu-și turneul în R. P. 
Polonă, Teatrul de comedie din 
București a prezentat sîmbătă șt 
duminică la teatrul „Slowacki" 
din Cracovia două spectacole cu 
piesele „Opinia publică" de A. 
Baranga șt „Ucigaș fără simbrie" 
de E. lonescu.

Actorii teatrului bucureștean 
au fost aplaudați la scenă des
chisă. Intr-un scurt cuvînt 
rostit pe scenă, directorul tea
trului „Slowacki", H. Dabrowski, 
a mulțumit călduros artiștilor 
bucureșteni în numele oameni
lor de teatru și al locuitorilor 
cracovieni pentru interpretarea 
plină de temperament și de o 
înaltă ținută actoricească, sub
liniind rolul important al unor 
astfel de schimburi culturale 
pentru cunoașterea vieții artis
tice a celor două popoare.

Imaginea alăturată surprinde o scenă cotidiană 
din viafa puținilor temerari care s-au reîntors pe 
atolul Bikini, unde au avut loc majoritatea expe
riențelor americane cu bombe A și H. Ei își pro

cură hrana, prinzînd pești ...cu mîna

CU OCAZIA ÎMPLINIRII

A 50 DE AM DE LA ÎNFIINȚAREA

PARTIDULUI COMUNIST UNGAR
BUDAPESTA 24 (Ager

pres). — Cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a înfiin
țării Partidului Comunist 
Ungar, Jănos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
și Jenă Fock, președin
tele guvernului revoluționar

muncitoresc țărănesc ungar, 
au depus duminică o co
roană de flori la placa me
morial fixată pe clădirea 
din strada Visegrăd din Bu
dapesta, care a găzduit pri
mul Comitet Central al 
P.C. Ungar.

Istvan Bobi, membru ol C.C. al P.M.S.U., 
fost președinte al Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, 
a încetat din viață, în vîrstă de 70 de ani, după o boală 
îndelungată.

Cel de-al 65-lea Congres al Partidului ra
dical s-a deschis la Paris. Pe ordinea de * fi§u- 
rează o serie de probleme referitoare la situația internă 
și externă a Franței, chestiuni referitoare la unele aspecte 
economice și financiare ale țării. Principala temă care va 
sta în atenția participanților se referă însă la formarea unui 
nou partid democrat-socialist prin fuzionarea organismelor 
componente ale Federației Stîngii Democrate și Socialiste 
— S.F.I.O., Convenția cluburilor și Partidul radical.

Remaniere guvernamentală în Iran. Amir 
Abbas Hoveida, primul ministru al Iranului, a procedat du
minică la o remaniere a guvernului. Ministrul muncii și 
problemelor sociale, Attaollah Khosrowani, secretar gene
ral al partidului de guvernămînt „Noul Iran", a devenit 
ministru de interne în locul lui Abdolreza Ansari. Rema
nierea afectează, de asemenea, sectoarele economice. In 
fruntea Organizației planului, post de primă importanță în 
economia iraniană, a fost numit Mehdi Samii, guvernator 
general al Băncii naționale a Iranului. s

„Filme ale lumii pentru pacea lumii". 
Sub acest motto, între 16 și 23 noiembrie s-a desfășurat 
la Leipzig cea de-a 11-a săptămînă internațională a fil
mului documentar și de scurt metraj. La această tradițio
nală întîlnire au fost prezenți cineaști din 40 de țări. în 
cadrul festivalului au fost prezentate filmele românești 
„Noi unde ne jucăm ?", „Digul" și „Furnalul nr. 1". Fil
mul „Noi unde ne jucăm realizat de Florica Holban. 
a fost distins cu „Premiul orașului Leipzig".

Guvernul Pakistanuluia anuntat washingtonul 
că dorește lichidarea imediată a bazei militare americane 
din regiunea Peshawar din Pakistanul de vest.

Congresul extraordinar al Partidului 
Muncitoresc Unit (M.A.P.A.M.), care are doi repre
zentanți în actualul guvern al Israelului, a adopț^, propu
nerea conducerii partidului de a constitui un T unic 
cu Partidul Muncii (M.A.P.A.I.), condus de Lev Jlshkol

Guvernatorul Băncii naționale a R. F. a 
Germaniei și-a prezentat demisia din p°shJ 
său. Demisia va intra în vigoare la 1 ianuarie anul viitor. 
Ea urmează gravului dezacord care a intervenit în ulti
mele zile între conducerea băncii și guvernul vest-german 
asupra oportunității reevaluării mărcii.

Consiliul național al Partidului republi
can italian, la Roma, l-a ales sîmbătă seara
pe Ugo La Malfa în funcția de secretar general al acestui 
partid.

Tribunalul militar din Atena « pronunțat ver
dictul în procesul intentat unui grup de 16 studenți, acu
zați de acțiuni împotriva actualului guvern grec. Patru din
tre studenții acuzați au fost condamnați la cîte 21 de ani 
închisoare, iar restul la închisoare pe diferite termene.

în localitatea pakistaneză Lahore au avut 
Ioc noi demonstrații împotriva arestărilor unui mare 
număr de reprezentanți ai opoziției între care și 'Vil 
Bhutto, președinte al Partidului Popular.

Comitetul Central Executiv al Partidului
Socialist din Japonia a anunțat noul său program 
politic de luptă pentru abrogarea tratatului de securitate 
japono-american. Programul partidului socialist cheamă în
tregul popor să participe la luarea hotărîrii asupra soartei 
tratatului a cărui valabilitate expiră în anul 1970.

dolari.

Graficul alăturat, reprodus după ziarul el
vețian „Die Tat", înfățișează un tablou suc
cint al bogățiilor extrase în 1966 din subsolul 
planetei noastre. Valoarea lor globală se ri
dica la 71 miliarde dolari. Pe primul loc se 
situează fifsiul, cu peste 33 miliarde
Urmează în ordine descrescîndă : huilă și an
tracit — 11,1 miliarde dolari ; cupru — 5,1 ; 
minereuri de fier — 4,8 ; gaze naturale — 2,9; 
aur — 1,6 ; lignit — 1,4; zinc — 1,3 ; plumb — 
1,0 ; minereuri de mangan — 0,9 ; sare — 0,7 ; 
diamante — 0,7; minereuri de uraniu — 0,6 
miliarde dolari. La acestea se adaugă nume
roase" alte bogății care nu figurează în gra
fic.

Cu prilejul semicentenarului 
unirii Transilvaniei cuRomânia

VIENA 24. — Corespondentul Agerpres, P. Stăn- 
cescu, transmite: Sîmbătă seara, colonia români 
din Austria a sărbătorit semicentenarul unirii Tran
silvaniei cu România. Vorbind din partea condu
cerii coloniei. Virgil Similache a relevat că prin
tre fruntașii coloniei române din Viena, înființată 
acum un veac, s-au aflat o seamă de înflăcărați 
luptători pentru unire. Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Viena, Gheorghe Pele, a pre
zentat pe larg momentele principale ale luptei po
porului nostru pentru unitatea de stat ți eli
berare națională.

Corul coloniei a interpretat cîntece patriotice ro
mânești. La seara festivă și-au dat concursul și 
tinerii artiști români Eleonora Geantă (vioară) și 
Ion Pantea (voce), aflați în trecere prin Viena.

(Urmare din pag. I)

rală din toate cîte a cunoscut Vene
zuela. Evident, și cea mai costisi
toare.

Zelul și volumul mijloacelor puse 
în joc se explică, în primul rînd, prin 
incertitudinea fată de rezultatele 
competiției. Dacă în 1958. președin
tele Romulo Betancourt obținea 
o majoritate substanțială, iar succe
sorul său, actualul președinte Râul 
Leoni, în 1963, a sporit procen
tajul decalajului față de ceilalți 
candidați, de astă dată se anun
ță un „finiș" strîns, în care sur
prizele nu sînt excluse. Nu de
geaba Romulo Betancourt, socotit un 
fel de supervizor a! „Acțiunii de
mocrate" s-a reîntors recent din 
„exilul" său voluntar din Elveția, 
pentru a sprijini personal campania 
lui Gonzalo Barrios, mai ales că son
dajele de opinie indicau, la un mo
ment dat. o neașteptată întărire a 
pozițiilor celorlalți candidați.

în ce privește platformele electo
rale se observă pe baza sondajelor 
preliminare lipsa unor diferențe e- 
sențiale între candidați; mai bine co
tați. Din unghiuri diverse, toți își 
centrează promisiunile spre conti
nuarea dezvoltării economice și so
ciale a tării, pretinzînd. fiecare în 
parte, că soluțiile sale sînt cele mai 
potrivite pentru un asemenea obiec
tiv general. Ca argument suprem al 
eficientei economico-administrative 
obținute în cursul celor două admi
nistrații consecutive girate de parti
dul „Acțiunea democrată" (și. impli
cit. ca o invitație adresată alegăto
rilor de a susține din nou acest par
tid). Gonzalo Barrios afirmă : „Acum 
cinci ani. tara noastră era nevoită 
să importe 70 la sută din ceea ce

consumă. Astăzi, numai 20 la sută". 
Un alt argument solid constă în fap
tul că în perioada celor două man
date prezidențiale anterioare. Vene
zuela, după îndelungi și dificile de
mersuri, a reușit să smulgă un ridi
cat procent de beneficii de la socie
tățile străine care exploatează boga
tele ei zăcăminte de petrol. Corpora-

„Caldera înseamnă schimbare" — 
depune eforturi să capitalizeze ne
mulțumirile populare, provocate de 
creșterea șomajului, de carențele în 
asistenta socială, promițînd că *va 
milita pentru „asigurarea de slujbe 
pentru toți venezuelenii. prin crea
rea a 600 000 locuri de muncă 
în cinci ani". De fapt, sînt pune-

Ecuații
și agitații eîsctopte

ția națională a petrolului (societate 
de stat) a făcut eforturi pentru a pre
lua administrarea principalei bogății 
venezuelene. Campania candidatului 
guvernamental beneficiază de pe 
urma orientării realiste, demonstrate 
de actualul guvern, în ce privește 
lărgirea și diversificarea comerțului 
exterior, inclusiv în regiuni neex
plorate înainte, cum este Europa ră
săriteană.

Dar. alături de atu-uri, guverna
rea „Acțiunii democrate" înregis
trează și critici. Exponentul so- 
cial-creștinilor, Rafael Caldera — 
al cărui afiș electoral tipic proclamă

te asupra cărora insistă sub o 
formă sau alta și ceilalți can
didați. O preocupare aproape ob
sedantă a tuturor este tineretul, și 
nu întîmplător, pentru că el repre
zintă 70 la sută dintre alegătorii con- 
vocați la urne pentru 1 decembrie. 
Potrivit aprecierilor multor ziare 
venezuelene, recomandările pen
tru îmbunătățirea situației tine
retului nu se caracterizează prin su
ficientă îndrăzneală. O bună parte 
dintre promisiuni se referă la îm
bunătățirea situației agriculturii. In 
prezent, însemnate sume din tezau
rul national mai sînt cheltuite pen

tru cumpărarea de produse alimen
tare din exterior.

Un comentariu al ziarului „La Re
publica". din Caracas, sublinia acum 
cîteva zile : „Pe deasupra confrun
tărilor preelectorale și indiferent de 
epilogul lor. se impune constatarea 
că, deși tara noastră e situată geo
grafic într-o arie delicată a strate
giei continentale, că mirosul de pe
trol nu favorizează deloc liniștea 
unui stat de dimensiunile noastre, 
se organizează totuși alegeri în con
dițiile prevăzute de constituție... ceea 
ce, oricum, e un fel de lux pentru 
America Latină". Observația este în
temeiată, Venezuela este una dintre 
putinele excepții în emisferă care 
își permite un scrutin, chiar dacă 
consemnează multe minusuri sub 
aspectul reprezentării intereselor 
populare, fără existenta unor pre
viziuni despre iminente lovituri da 
stat militare. Observatorilor le placa 
să remarce că din 1953. cînd a fost 
răsturnat dictatorul Perez Jimenea, 
armata venezueleană pare să fi optat 
pentru stabilirea în cazărmi. Re
tine atenția însă un amănunt: 
generalul Jimenez își va prezenta în 
două state (provincii) candidatura 
pentru funcția de senator. El a fost 
răsturnat acum zece ani și judecat 
ulterior pentru acte antinaționale — 
înstrăinarea bogățiilor tării sub 
forma concesiilor monopoliste și în 
plus delapidarea tezaurului public 
în interese proprii. Reapariția lui pe 
scena politică este interpretată ca o 
încercare de reafirmare a acelor 
forte care au imnus poporului vene- 
zuelpan obligații oneroase în. exte
rior. iar în interior au călcat în pi
cioare drepturile și libertățile demo
cratice.
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